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VUODEN 1964 BUDJETTIESITYKSEN
TALOUSPOLIITTINEN TAUSTA
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 16 päivänä 1963 piti
OSMO

P.

KARTTUNEN

Vuosi sitten totesin esitelmöidessäni Kansantaloudellisessa Yhdis·
tyksessä, että budjettipolitiikkaa kritisoidessa on syytä tarkastella ta~
pahtunutta kehitystä yhtä pitkällä tähtäyksellä taaksepäin kuin jyvä
asetetaan eteenpäinkin. Totesin myös silloin, ettei valtiovarainministeri
voi rakentaa budjettia ex OVO, ts. teoreettisesti oikeaoppisella tavalla,
välittämättä lainkaan siitä, mikä on todellinen historiallinen tilanne.
Budjettipolitiikka voi asian luonteesta johtuen olla samanaikaisesti
taloudellista kasvua edistävää ja sitä rajoittavaa. Budjettipolitiikalla voidaan - tai ainakin periaatteessa sillä pitäisi - vaikuttaa suurestikin
sekä suhdannekehitykseen että taloudelliseen kasvuun, sillä budjetin
välityksellä kulkee noin neljännes maamme bruttokansantuotteesta.
Jotta budjettia olisi mahdollista käytellä suhdanne- ja kasvupolitiikan
arsenaalina, pitäisi kuitenkin kaksi ehtoa olla täytettyinä. Toinen näistä
-on poliittinen ehto, tulonjaon sidonnaisuuden ei tulisi olla niin suuri,
ettei budjettipolitiikassa jäisi lainkaan liikkumavapautta suhdannevaihteluiden tasoittamiseen. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö käsitteli äskettäin eräässä esitelmässään sitä asymmetriaa, joka meidän lainsäädännössämme vallitsee niiden vaikeuksien välillä, joilla menoja voidaan supistaa ja tuloja lisätä. Sekä lainsäädäntö että tulonjakotaistelu
ovat panssaroineet menomomentit. Niiden markkamääriä on hankalaa
~muuttaa. Vuodeksi kerrallaan säädettävä verolaki voidaan saada voi-
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maan yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä mainitsemani institutionaaliset tekijät ovat pitkävaikutteisia. Niiden ratkaisuun ei kertatoimenpitein pystytä.
Toinen budjettipolitiikan harjoittamisen vaikeus liittyy sekä valtion_
että - sanoisinko koko' kansantalouden - finanssivarojen pienuuteen.
Jokaisen yksityisen henkilön tai liikeyrityksen on välttämättä pidettävä
finanssivaroina tai varastoissa tietty määrä heikkotuottoisia tai suorastaan kustannuksia aiheuttavia omaisuuseriä. Niiden välttämätön suuruus
riippuu oleellisesti talousyksikön liikevaihdon monipuolisuudesta, kausitai suhdanneherkkyydestä sekä mahdollisuudesta tasapainottaa joka
hetki kassaliikenteensä. Jos liikeyritys joutuu pitämään suhteellisen suuren osan omaisuudestaan finanssivaroina tai varastoina, aiheuttaa se·
tavallisesti itselleen tulojen Inenetyksen, koska käteisvaroista ei saada
korkotuottoa, tai suoranaisia kustannuksia, koska varastojen pito aiheut-taa niitä. Jokainen moderni liikeyritys johtuu omaa kasvupolitiikkaansa
ha~kitessaan pohtimaan varastojensa ja flnanssivarallisuutensa optimi-suuruutta. Tähän kysymykseen ei ole olemassa mitään patenttiratkaisua,
vaan kunkin on ratkaistava kohdallaan tämä ongelma vertaamallä
likviditeetin aiheuttamaa tuottojen menetystä siihen riskiin, että liikeyritys joutuu kassavarojen puutteessa maksukyvyttömään tilaan tai ei
pysty varastojensa pienuuden takia huolehtimaan tilauksistaan. JoS"
liikeyritykselle ominaiset suhdannevaihtelut ovat suuret, on mainittu
riski suuri. Silloin yrityksen kannattaa ehkä pitkällä tähtäyksellä luopua jostakin lähiajan lupaavasta hankkeesta ollakseen myöhemmin kai-,kissa vaiheissaan varmasti maksu- ja toimituskykyinen. Jos taas suhdannevaihtelut ovat saadun kokemuksen mukaan pienet, se voi omassa
ekspansiopolitiikassaan olla rohkeampi, jolloin heikkotuottoisia omai...:
suuseriä tarvitaan taas suhteellisen vähän. Moderni liikkeenjohto on
valintaa ja johtajan on samanaikaisesti kuunneltava sekä ekspansionistisia että restriktiivisiä puheenvuoroja.
Siirtääkseni edellä esittämäni ajatuskuvan valtiontalouteen, olisi:
mielestäni välttämätöntä, että kaikin mahdollisin tavoin luotaisiin val-,
tiontalouteen tarpeellinen liikkumatila suhdannepolitiikan harjoitta-;
mista varten. Liikkeenjohdon ratkaisuja ei tietenkään voida aina
siirtää valtiontalouden .hoitoon, mutta eräät liikkeenjohdon ongel--,
manasetteluista ovat sellaisia, että ne on otettava huomioon kaikessa!
taloudellisessa toiminnassa. Jotta valtiontaloudelle voitaisiin luoda tar-
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peellinen liikkumatila, on välttämätöntä, ettei kaikkia nousu- ja korkeasuhdanteen aikana automaattisesti lisääntyviä verotuloja käytetä yh,.'
teiskulutukseen, julkisen investoinnin tai tulonsiirtojen lisäämiseen tahi
veroasteikkojen alentamiseen. Tämä menettely merkitsee tietenkin sitä,
että kansalaisten käytettävissä olevat tulot eivät nousukauden aikana
kasva niin nopeasti kuin ne voisivat. Mahdollisesti saavutettavan kasvun
ja varovaisemman kasvupolitiikan ero on se kustannus, jonka suhdannevarausjärjestelmät aina aiheuttavat. Jos suhdannevarausjärjestelmää ei
taas ole olemassa, ei valtiolla ole käytettävissään riittävästi keinoja väis,;.
tämättömän kokonaiskysynnän supistuksen korvaamiseen laskusuhdanteen aikana.
Tässä seurassa on tunnettua, että kokonaiskysyntä Suomessa lamakautena supistuu nimenomaan vientitulojen vähenemisen takia. Laskusuhdanteen alkuvaiheessa ei yleensä kulutuskysynnän ylläpito tuota
vaikeuksia. Vientitulojen kasvun heikkeneminen tai suoranainen supistuminen voidaan korvata pääasiallisesti kotimaista investointia lisäämällä. Lyhyellä tähtäyksellä ja pelkästään esimerkiksi työllisyyttä ajatellen kotimaisen investoinnin tukeminen voi tapahtua joko julkista investointia lisäten - välittömästi budjetin menoja kasvattamalla - tai yksityistä investointihalukkuutta elvyttäen esimerkiksi vero- tai poistooikeushelpotuksin. Taloudellisen kasvun kannalta hyvin monissa tapauksissa jälkimmäinen tapa on suositeltavampi. Kumpi hyvänsä kotimaista investointitoimintaa elvyttävä tapa valitaankin, aiheuttaa se
rasitusta valtion kassatilanteelle. Julkisten investointien tai julkisista
varoista rahoitettujen investointien lisääminen nostaa kassamenoja, veroja poistohelpotukset vähentävät taas kassatuloja ainakin lyhyellä tähtäyksellä. Laskusuhdanteen finanssipolitiikan harjoittaminen merkitseeniiden varausten käyttämistä,jotka oli koottu nousu-ja korkeasuhdanteen
aikana. Hyvinä aikoina olisi siis luovuttava vapaaehtoisesti suurimmasta
mahdollisesta kasvusta, laskusuhdanteen ja laman aikana taas estettäisiin lamaa muodostumasta niin syväksi kuin se ilman varausten ole-massaoloa muodostuisi. Hyvinä aikoina koottavien varausten suuruus·
riippuu siis oleellisesti siitä, kuinka suurta lamariskiä varten halutaan
varautua.
Edellä esittämäni ajatukset on tuotu esille monasti aikaisemminkin.
Suhdannevarausjärjestelmän puuttuminen on kuitenkin muodostanut
voittamattoman esteen hallituksen suhdannepolitiikan harjoittamismah-.
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dollisuuksille kuluvan vuoden aikana. Samat tekijät ovat heittäneet
varjonsa myös valtion vuoden 1964 tulo- ja meno arvio esityksen laadintaan.
Valtion kassataloudellinen alijäämä oli v. 1961 yhteensä 42 milj.
markkaa. Suurin ponnistuksin ja saneerausohjelman avulla se vuodelta
1962 saatiin supistumaan vain 8 milj. markkaan. Jo vuoden 1963 alussa
laadituista kassaennusteista kävi ilmi, että kuluvan vuoden aikana alijäämä uhkasi muodostua jopa 300 milj. markan suuruiseksi. Kassaennusteet laaditaan nimenomaan siksi, etteivät ne ainakaan negatiivista
tulosta osoittaessaan koskaan toteutuisi. Ne kuvaavat tilannetta, joka
uhkaisi syntyä, jos hallitus olisi passiivinen tulojen kertymisen ja menojen suorittamisen suhteen. Jotta v. 1963 alun synkkä kassaennuste ei olisi
toteutunut, oli hallituksen pakko ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin menojen supistamiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Hallituksen toimintavapaus vahvistetun budjetin puitteissa on kuitenkin varsin rajoitettu. Lakisääteisten meno- ja tuloperusteiden muuttaminen edellyttää
eduskunnan myötävaikutusta. Monissa tapauksissa ei menoperusteiden
muuttamiseen olisi riittänyt edes yksinkertainen ääntenenemmistö, vaan
rnäärävähemmistö olisi voinut äänestää lakiesityksen yli vaalien ja siten
mitätöidä koko menojen säästämismahdollisuuden. Valtioneuvoston
mahdollisuudet menojen vähentämiseen vahvistetun budjetin puitteissa
rajoittuvat pääasiallisesti säästöjen aikaansaamiseen tiettyjen hallintohaarojen kohdalla ja pääomamenojen lykkäämiseen. Edelliset säästöt
merkitsevät käytännöllisesti katsoen aina valtion tuottamien palvelusten
tason heikkenemistä eivätkä ne - ainakaan summittaisesti toteutettuina - vähennä palvelussuoritteiden välillisiä positiivisia vaikutuksia
tasaisesti. Valtiontalouden kirjanpidon vanhanaikaisuuden ja kustannuslaskennan puutteellisuuden takia ei toistaiseksi ole olemassa selviä ja
vertailukelpoisia valtion palvelustuotannon standardikustannusnormeja.
Tästä syystä ei tuhlaavaisuuden jäljille ole helppo päästä. - Valtion
talöudenhoidossa olisi finanssisuunnittelun ja kassaennusteiden käyttöön
oton jälkeen syytä ottaa kustannuslaskentakysymys pohdittavaksi. Pääomamenojen lykkäämismahdollisuudet ovat puolestaan työllisyystilanteesta riippuvaisia. Kun työllisyys on korkea, on helppo lykätä valtion investointimäärärahojen käyttöä siirtomäärärahajärjestelmän tarjoamaa etua hyväksi käyttäen. Nimenomaan siirrettyjen määrärahojen
ja menorästien kasvun sekä arvioitua korkeampina kertyneiden verojen
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tuoton avulla on korkeasuhdanteen vuosina voitu helposti säilyttää valtion
kassatasapaino. Hyvinä esimerkkeinä edellä mainitusta ovat vuodet
1961 ja 1962, jolloin siirretyt määrärahat ja menorästit kasvoivat yli
200 nykymiljoonaa kumpanakin vuonna. Päinvastaisesta kehityksestä on
taas esimerkkinä kuluva vuosi, jolloin siirtomäärärahat supistunevat yli
130 milj. markkaa.
Valtion menovolyymin vähentämiseksi käytiin viime kevättalvena
neuvotteluja eduskuntaryhmien kanssa. PosItiiviset tulokset supistuivat
suositukseen menosuluksi seuraaville vuosille. Tämän jälkeen hallitus
lisäsi omassa päätäntävallassaan olevia tuloja sekä teki päätöksen menosäästöjen aikaansaamisesta ja menojen siirtämisestä ensi vuodelle. Tulojen
lisäämispäätökset koskivat, kuten tunnettua, valtion liikelaitosten tariffien korotuksia, tupakkatuotteiden valmisteveron korottamista sekä väkijuomayhtiöltä saatavaa tuloutusta. Edellä mainitsemani valtion tulojen
lisäykset merkitsevät kuluvan vuoden kassatulojen kasvua noin 55 milj.
markalla. Kassatilanteen helpottamiseksi ja hätätilanteessa laskettiin
heinäkuussa liikkeelle 60 milj. markan suuq.linen veronmaksuobligaatiolaina, joka merkittiin loppuun lyhyessä ajassa. Kassakriisin ja valtion
maksujen määräaikaissuoritusten hoitamatta jättämisen uhan ollessa
olemassa, ovat toteutetut toimenpiteet käsitykseni mukaan pystyneet
tasapainottamaan alkusyksyn ajaksi valtion kassatalouden, sallien samanaikaisesti mahdollisimman suuressa määrin suhdanteita elvyttävien tekijöiden vaikutuksen. Jos hallituksen piirissä olisi mainituista toimenpiteistä päästy yksimielisyyteen jo aikaisemmin, olisi valtion kassatilanne
syys- ja lokakuun vaihteessa ollut tuntuvasti keveämpi.
Marras-joulukuussa kassa joutuu erittäin kovalle koetukselle mm.
lapsilisämaksujen suorittamisen takia.
On kieltämätöntä, että valtiontalouden merkitys kansantalouden
kehitykselle on kasvanut, halusimme sitä tai emme. On niin ikään kiistatonta, että mahdollisuudet käyttää valtiontalouden arsenaalia suhdannepolitiikan välineenä ovat edellä esittämistäni syistä luvattoman heikot. Valtiollisen elämän, lainsäädäntöjärjestelmän ja asenteitten jäykkyyden takia ei nopeita muutoksia ole voitu saada aikaan kotimaisiin
suhdannetilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin ainakaan budjettipolitiikalla. Vaikka suhdannepoliittinen liikkumatila on ollut kapea, ei tästä
johtuva tehottomuus saa estää pohtimasta uusia välineitä, joiden käyttöarvo oli nykyisin käytettävissä olevia parempi.
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Kunakin ajankohtana on yhteiskunnassa kypsymässä joukko sellaisia
suunnitelmia, joiden hyväksymistä ei sanottavasti vastusteta. Edelleen
nopeasti muuttuvan ja muuttuneen kansainvälistaloudellisen tilanteen
takia Suomen kaltaisen pienen maan on sopeuduttava uusiin järjestelyihin, joiden innovaationluonteinen läpimurto on ollut jopa hämmästyttävän nopea. Sekä toteuttamiskelpoiselle asteelle kypsyneiden suunnitelmien että uusien ideoiden kehittely edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana on Suomessa pantu
alulle kaksi suurisuuntaista selvitystä - talousneuvoston työ ja finanssisuunnittelutyö - jotka tuottavat aikanaan käyttökelpoista materiaalia
talouspolitiikan kehittämistä varten.
Talouspolitiikan harjoittaminen on suuressa määrin valintojen suorittamista, päätöksen tekoa ja päätösten toimeenpanon valvontaa. Itse
valintatilanteen hahmottamiseksi on päätöksentekijällä kuitenkin oltava
käytössään selvitys siitä, mitkä vaihtoehdot itse asiassa ovat mahdollisia
ulkonaisten seikkojen, olemassa olevien resurssien ja yhteiskuntajärjestelmän sekä kansalai~sovun säilymisen asettamissa rajoissa. Talouspolitiikan perusongelmana on se, miten valtion ja yleensä julkisten talousyksiköiden olisi sopeutettava politiikkansa tavoitellessaan koko tuotantoelämämme mahdollisimman suuren kasvun turvaamista, täystyöllisyyttä,
rahan sisäisen ja ulkoisen arvon vakavuutta, sekä oikeudenmukaiseksi
katsottua tulojakoa maailmanmarkkinoiden kehityksen, omien luonnonvarojemme, teknillisten mahdollisuuksiemme ja solmimamme kansainvälisten sopimusten rajoissa. Vaikka vallitseva poliittinen tilanne ei ole
omiaan houkuttelemaan suositeltavan pitkäjänteisen talouspolitiikan
kaavailuihin, on syytä kuitenkin valottaa joitakin niitä kasvu- ja suh-.
dannepolitiikan näköaloja, joihin maassamme harjoitettavan finanssija budjettipolitiikan on mukauduttava.
Talousneuvosto ja varsinkin sen tutkimusjaosto on pyrkinyt selvittämään niitä puitteita, joissa maamme taloudellisen kasvun voidaan olettaa tapahtuvan. Jo nyt on käynyt ilmi ainakin se, ettei suunnilleen nykyisen kaltaisen tuotantorakenteen vallitessa ole mahdollista helposti
ylläpitää sellaista reaalitaloudellista kasvua kuin keskimäärin vuosina
1948-61. Syynä tähän on se tosiseikka, etteivät paperiteollisuuden
viennin määrät raaka-aineen riittämättömyyden takia enää voi kasvaa
keskimäärin 7 prosentin vuosivauhdilla, kuten ne tähän saakka ovat
noina vuosina tehneet. Koska maataloustuotteiden ja sahatavaroiden
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vienti ei juuri lisäänny, on kasvumme turvaamiseksi nimenomaan metalli- ja kemian teollisuuden tuotteiden viennin noustava voimakkaasti .
.Vientikysyntä luo sinänsä tuotantomahdollisuuksia, mutta vienti myös
turvaa ne välttämättömät valuuttatulot, joilla voimme maksaa monipuolistuvalle tuotannollemme välttämättömän tuonnin. Viennin kehittäminen vaatii tuoteinnovaatioita, teknillisiä innovaatioita ja markkinointi-innovaatioita. Niitä ei taas saada aikaan ilman tutkimustoimintaa ja myös siihen kohdistettavia investointeja.
Toinen huolestuttava piirre kokonaiskysynnässä on yksityisten investointien uhkaava supistuminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä.
Teollisuuden osuus kokonaisinvestoinneistamme on ollut vuosina 1948-61 noin 20 %. Tästäkin noin puolet on ollut puunjalostusteollisuuden
investointeja. Kun paperiteollisuuden laajennusvaihe on auttamatta
·päättymässä, syntyy vaikeasti täytettävissä oleva aukko kotimaiseen
investointitoimintaamme. Tätä aukkoa suurentaa se, että käyttökelpoi:set vesivoimavaramme ovat myös miltei loppuun rakennetut. On näet
muistettava, että sähkölaitosrakentaminen on edustanut noin 7 % kokonaisinvestoinneistamme.
Suomessa on toki paljon aloja, jotka suorastaan huutavat uutta pääomaa. Metsävarojemme lisäämiseksi tarvitaan ehdottomasti paljon
investointeja, tieverkostomme sekä koulu- ja sairaalalaitoksemme eivät
:ole suinkaan valmiit, kehittyvät metalli- ja kemiallinen teollisuutemme
löytävät epäilemättä sijoituskohteensa, monet ulkomaisen kilpailun puristuksessa toimivat kotimaiset tuotannonalat näkevät elinehtonaan koneistojensa uudenaikaistamisen, asuntotasomme kaipaa edelleen kohentamista· jne. Niukoista pääomavaroista on siis kilpailemassa joukko
investointikohteita. Eräissä niistä tuotantoa ohjaa hinnanmuodostukseen
perustuva markkinamekanismi, eräissä taas - kuten teissä, asunnoissa,
kouluissa ja sairaaloissa - sosiaaliset preferenssit. Toisten sijoitusten tarkoituksena on tuotannon lisääminen, toisten suorittamisen oikeutuksena on taas nykyisen tuotannon ennallaan säilyttäminen. Jotkut investoinnit eivät ehkä lisää tuotantoa lainkaan, mutta alentavat tuotanto.kustannuksia, jotkut taas - kuten yhteiskunnan erilaiset perusinvestoinnit - poistavat tuotannon pullonkauloja. Kun investointien oikeutuksen
kriteerit ovat näin moninaiset, on välttämätöntä, että julkisen vallan ja
yksityisen sektorin yhteistoiminta muodostuu kitkattomaksi. On selvää,
ettei· Suomi onnistu 1960-luvun ongelmien selvittämisessä, jollei myös
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noudatettava finanssipolitiikka ole kasvua tukevaa ja välttämättömiä
tuotannon rakennemuutoksia kiirehtivää.
Tästä syystä on maassamme aloitettu finanssisuunnittelu. Työn nykyisessä alustavassa vaiheessa on pikemminkin kysymys sen seikan selvittämisestä, mitä ilmeisesti tulisi tapahtumaan, jos valtion nykyis~t
menoperusteet pysyvät suunnilleen muuttumattomina ja jos kansantuotteen kasvu on sitä suuruutta, jonka realistisesti voidaan odottaa toteutuvan. Ehdotettu liikevaihtoverouudistus on laskelmissa otettu huomioon, mutta muiden veroperusteiden on oletettu pysyvän muuttumattomina. Täten suoritetut alustavat laskelmat ovat johtaneet siihen tulokseen, että vuoteen 1967 mennessä valtiontaloutta uhkaa 400-500 miljoonan markan vuotuinen alijäämä, joka olisi peitettävä lainojen otolla.
Tulos osoittaa kiistattomasti sen, että voimassaoleva sosiaalilainsäädäntö
ja valtion palkkausmenojen kehitys uhkaavat lähivuosina johtaa tilanteeseen, jossa tulojen nykyisin määräytymisperustein valtiontalouden
käyttömahdollisuudet kasvu- ja suhdannepolitiikan välineenä eivät
oleellisesti parane.
Voidaan hyvällä syyllä kysyä, miten edellä esittämäni liittyy esitelmän varsinaiseen teemaan. Annan tähän kaksi eri vastausta. Ensimmäi-.
nen vastaukseni koskee organisatorisia kasvupoliittisia toimenpiteitä.
Karjalaisen hallitus on toteuttanut useita kasvu- ja suhdannepolitiikkaa
palvelevia uudistuksia, jotka on voitu toimeenpanna valtion kassataloutta
näiritsemättä. Ohjelmoivan suunnittelutyön, valtion tilinpitojärjestelmän uudistamisen ja laskentatoimen automaattisen tietojenkäsittelyn
aloittamisen tarkoituksena on parantaa tietojen saamista kaikkiin tuleviin valintatilanteisiin. Maailmanmarkkina-asemaamme koskevien tar-·
kastelujen perusteella on saatu vientiluotto- ja takuujärjestelmä alkuun,
pääomien hankinta on organisoitu pienen ja keskisuuren teollisuuden
tarpeiksi. Suhdannevarausjärjestelmän aikaansaamiseksi on annettu
lakiesitykset, ulkomaista lainanottotoimintaa on pitkän väliajan jälkeen
pyritty aktivoimaan. Suomen valtio on sijoittanut ensimmäistä kertaa
sitten toisen maailmansodan päättymisen Amerikan Yhdysvaltojen markkinoille obligaatiolainan. Yhteistoiminnassa Suomen Pankin kanssa on
pyritty huolehtimaan metalliteollisuuden ja etenkin laivanrakennusteollisuuden toimitusluotoista jne.
Jälkimmäinen vastaukseni koskee vuoden 1964 budjettiesityksen
määrällisiä vaikutuksia suhdannetilanteeseen. Budjettiesityksen realisti-
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suuden tai epärealistisuuden avaimena on ensinnäkin tulevan vuoden
suhdannekehitys. Olemme kaikki täällä tietoisia siitä, että kansantuotteen reaalikasvu on kuluvana vuonna parisen prosenttia. Perinteellisten
vientitavaroittemme - puu- ja paperiteollisuustuotteiden - kysyntä
on miltei koko vuoden 1963 ajan osoittanut vilkastumisen merkkejä. Sen
sijaan on mahdollista, että kysynnän kasvuvauhti tasaantuu jo v. 1964,
koska varastojen täydennys ja lisäys ei enää ole samanlainen kysyntää
lisäävä tekijä kuin kuluvana vuonna. Puukauppojen liikkeelle lähtö on
kuluvana hakkuukautena ollut heikko. Suomen kansantaloudelle merkitsisi suorastaan irvokasta takaiskua se, jos maamme menettäisi v. 1964
markkinaosuuttaanja siten myös kasvumahdollisuuksiaan pelkästään raakapuun riittämättömän tarjonnan vuoksi. Suurten maiden poliittisilla
tapahtumilla saattaa olla melkoisia vaikutuksia vuosien 1964 ja 1965
suhdannekehitykseen. Viittaan tässä yhteydessä vain Ison Britannian
tuleviin parlamentinvaaleihin ja Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.
Tätä taustaa vasten on todettava, että Suomen suhdannekehitys vuosina
1964 ja 1965 on hyvin vaikeasti arvioitavissa.
On käynyt yhä ilmeisemmäksi, että maailmankaupan volyymi kasvaa
parhaillaan ja tulee kasvamaan edelleen lähikuukausien aikana. Selvitysten mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että uudet, vastikään innovaation tietä syntyneet tuotteet lisäävät osuuttaan maailmankaupassa
nopeasti, kun taas traditionaalisten tavaroiden vientimäärät kasvavat
vain hitaasti. Kun muistamme, kuinka pieni osuus Suomen viennissä on
todella uusilla esim. metalli- ja kemian teollisuuden tuotteilla, emme voi
odottaa toissijaiselta vienniltä sanottavaa kokonaiskysyntää lisäävää
vaikutusta. Jos kotimainen kustannustaso pääsee riistäytymään nopeampaan nousuun kuin kilpailijamaissamme, on jopa mahdollisuuksien
rajoissa, että Suomi menettää maailmanmarkkinaosuuttaan ja siten
myös suhdannenousun tarjoaman edun, vaikka raakapuun tarjonnan
riittämättömyys voitaisiinkin poistaa.
Kokonaiskysynnän lisäys olisi mahdollista saada aikaan myös investointitoimintaa elvyttämällä. Valtion mahdollisuuksiin vaikuttaa välittömästi investointeja liikkeellepanevana voimana palaan myöhemmin.
Yksityisen investointitoiminnan heikkouteen vaikuttaa epäilemättä
rahoitusmarkkinoiden kireys. Hallitus on pyrkinyt antamaan yksityiselle
investointitoiminnalle ilmaa siipien alle mahdollisuuksiensa rajoissa.
Tätä tavoitetta silmälläpitäen on valtioneuvosto oikeuttanut Aravan
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myöntämään 60 milj. markkaan saakka ns. työllisyysvarauksia. Posti.säästöpankki on puolestaan päättänyt myöntää ensisijaisten luottojen
saamiseksi asuinrakennustöihin 20 milj. markan määrään nousevat luotot yli sen lainoitussuunnitelman, jonka pankki muutoin on kuluvaksi
vuode,ksi laatinut. Kun asuntotuotannon verohuojennusten supistamisen
kynnys olisi lain mukaan osunut kuluvan vuoden loppuun, eduskunnalle
on annettu esitys tämän kynnyksen lykkäämisestä vuodella, minkä esityksen hyväksytyksi tuleminen saattaa estää asuinrakennustoiminnan
muutoin uhkaamassa olevaa lamautumista ensi vuonna.
Mainitsin jo edellä yhteistoiminnassa Suomen Pankin kanssa aikaansaadut järjestelyt metalliteollisuuden ja erityisesti laivanrakennusteollisuuden toimitusluottojen aikaansaamiseksi. Samoin Kansainväliseltä
jälleenrakennuspankilta ja eräiltä muilta ulkolaisilta luottolaitoksilta
saadut lainat pienen ja keskisuuren teollisuuden kehittämiseksi antavat
aiheen odottaa, että yhdessä aikaisemmin mainittujenjärjestelyjen kanssa
yksityisen investointitoiminnan aallonpohja sivuutetaan. Sen sijaan ei
ole mitään järkevää syytä odottaa lähitulevaisuudessa yksityistä investointiboomia.
Vuoden 1964 tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa on kiinnitetty
erityistä huomiota myös työllisyyttä välittömästi edistävien määrärahojen riittävyyteen. Varsinaisten työllisyysmomenttien loppusumma on
noin 83 milj. markkaa suurempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Lisäksi
on merkitty siirtona Eduskunnalle annetussa lakiesityksessä tarkoitettuun
työllisyysrahastoon 10 milj. markkaa, mikä määrä on käytettävissä työllisyyden ylläpitoon. Niinikään Saimaan kanavan rakentamiseen esitetyt
30 milj. markkaa ovat suoranaisia työllisyysmäärärahoja.
Budjettiesityksen mukaan valtio voisi myöntää v. 1964 avustuslainoja
222 milj. markan edestä. Kuoletukset huomioon ottaen valtion nettolainananto kasvaisi näin ollen lähes 150 milj. markkaa. Edelliseen summaan
on lisättävä myös 60 milj. markan siirto asutusrahastoon, joka puolestaan lisää mainitun rahaston antolainausmahdollisuuksia. Vuodelta
1963 jää vuodelle 1964 ainakin yhtä paljon siirtyviä määrärahoja kuin
vuodelta 1961 jäi vuodelle 1962. Teknillisesti on kaikki mahdollisuudet
ylläpitää valtion investointitoiminnan edustamaa kysyntää riittävän
korkeana työllisyyslain määräysten täyttämiseksi.
Suomen kansantalouden avoimen luonteen korostuttua ulkomaankaupan liberalisoimisen jälkeen osa kotimaisesta tuotannostamme kor-

VUODEN

1964

BUDJETTIESITYKSEN TALOUSPOLIITTINEN TAUSTA

231

·vautuu pakostakin tuonnilla. Samanaikaisesti kotimaisen tuotannon on
·pystyttävä korvaamaan tuontia, mutta sen on tapahduttava ilman
·tulli- ja tuontikiintiösuojaa. Tämä tietenkin edellyttää sekä valmistus:sortimentin laajuuden että valmistusmenetelmien uudelleen harkintaa.
Laskusuhdanteen vallitessa on kotimaisen kustannustason nousu erityi;sen vaarallista. Inflaatiopolitiikka ei varsinkaan avoimessa taloudessa
ole täystyöllisyyspolitiikkaa, jos se nyt missään taloudessa on sitä. Tulonjakotaistelun aikaansaama kustannustason nousu vähentäisi nyt vientituotantoa ja päästäisi sisään yhä kiihtyvällä vauhdilla kotimaisen tuo.tannon kilpailussa voittanutta tuontia. Tällaisen kehityksen torjumiseen
ja työllisyyden ylläpitämiseen kotimaisen tuotannon vähentyessä ei valtiolla ole yksinkertaisesti mitään poliittisesti hyväksyttävää keinoa käytettävissään. Työmarkkinajärjestöjen vastuu kustannustason määrääjinä
·ensi vuodelle on siis poikkeuksellisen suuri. Valitettavasti meillä tulonjakotaistelu tuntuu jatkuvan samalla tavalla kuin 1950-luvulla. Poliiti.kot ja etujärjestöjen johtomiehet eivät ole ilmeisesti havainneet sitä
päätäntävaltansa rajoitusta, johon muuttunut kauppapoliittinen asemamme on johtanut.
Budjettiin merkityt kulutus- ja tulonsiirtomenot eivät ole sanottavasti
kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Budjettiesityksessä edellytetään, että lakisääteisten menojen supistamiseksi annetaan yhdeksän lakiesitystä. Kaikkiaan näiden lakiesitysten hyväksytyksi tuleminen merkitsisi vajaan 80 milj. markan säästöä.
Budjettiin on ollut kuitenkin pakko ottaa varsin suuria lakisääteisten
menojen lisäyksiä. Viime maaliskuussa sovitusta palkkojen korotuksesta
aiheutuu nousua valtion virkamiesten palkkauksiin sekä valtion avustuksiin yhteensä 121 milj. markkaa. Tämän ohella on varattu 38 milj.
markan määräraha niitä palkkojen korotuksia varten,jotka vuoden 1964
.aikana ehkä tullaan toimeenpanemaan. Kun otetaan huomioon sekä
valtion että valtionapua nauttivien kunnallisten ja yksityisten yhteisöjen
virkamiespalkkauksesta riippuvat menolisäykset, päädytään menoerään,
joka on ilmeisesti n. 180 milj. markkaa suurempi kuin v. 1963. Valtion
omien virkamiesten palkkausmenojen nousu on tästä n. 60 0/0'
Budjettiesityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota valtion oman
·virkakoneiston paisumisen estämiseen. Varsinaisten uusien virkojen ja
toimien nettolisäys on tästä syystä vain n. 1 % virkamieskunnan vahvuu,desta. Huomattava osa uusista perustettavaksi ehdotetuista viroista ja
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toimista johtuu työaikalainsäädösten muuttumisesta sekä mm. puolustuslaitokselle hankitun uuden kaluston hoitamiseen tarvittavista toimista. On erityisesti korostettava sitä, että virkamieskuntaa ei ole nimeksikään esitetty lisättäväksi ministeriöissä ja keskusvirastoissa, vaan uudet
toimet on ehdotettu perustettaviksi, puolustuslaitoksen joukkoyhtymiin
esitettyjen virkojen lisäksi, pääasiallisesti vankila- ja poliisihallintoon
sekä sairaaloihin.
Paitsi palkkausmenojen lisäyksen johdosta nousevat valtion kulutusmenot lähinnä siksi, että kulutukseen käytettävien tavaroiden ja palvelusten hinnat ovat nousseet. Vuoden 1964 budjettiesitystä ei menopuolta
tarkastellen voida kutsua miksikään kulutusta suosivaksi budjetiksi.
Valtion lakisääteiset tulonsiirto menot nousevat itse asiassa vain opetustarkoituksiin myönnettävien tulonsiirtojen kohdalta. Nämä menot ovat
pääasiallisesti opetus-, maatalous- sekä kauppa- ja teollisuusministeriöiden pääluokkiin kuuluvia. Tärkeimpänä syynä menojen kasvuun on
uusien lakisääteistä valtionapua saavien koulujen perustaminen sekä
valtion virkamiespalkkauksesta riippuvien kunnallisten ja yksityisten
oppilaitosten opettajien palkkojen korottaminen. Ammattitaitoisen työvoiman puute uhkaa muodostua ainakin tietyillä aloilla taloudellisen
kasvun pullonkaulaksi. Ammattiopetus on investointia inhimilliseen työvoimaan, kohtuuton kitsastelu sen aiheuttamissa menoissa kostautuisi
nopeasti.
Budjettiesityksen tulojen kertymä on arvioitu niiden suhdanneennusteiden perusteella, joissa kokonaistuotannon määrän oletetaan
nousevan kuluvan vuoden tasosta. Liikevaihtoveron tuottoa arvioitaessa
on laskettu, että veronuudistus astuu voimaan vuoden 1964 alusta lukien
ja että veroprosentti on 10. Moottoriajoneuvojen vuotuinen rekisterivero
on diesel-lisäveroa lukuunottamatta, ehdotettu korotettavaksi kaksinkertaiseksi. Tulo- ja omaisuusveroasteikot esitetään samansisältöiseksi kuin
ne olivat v. 1962. Tulopuolella on niin ikään esitetty eräitä rahastosiirtoja valtion budjettitalouteen.
Liikevaihtoveron uudistusehdotus olisi toteutettuna epäilemättä investointitoimintaa elvyttävä toimenpide. Sitäpaitsi on korostettava, että
valtion nykyisenlaajuisten tehtävien hoitamista ei voida jatkaa ilman
liikevaihtoverouudistuksen toteuttamista. Mikään edellä esitetyistä
veroperusteiden muutoksista ei sellaisenaan rasita tuotantoa, vaan ne
ovat neutraaleja nykyiseen tilanteeseen verrattuna. On tosin myönnet-
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tävä, että verotus perusteiden alentaminen olisi ollut suhdanteita dvyttävänä toimenpiteenä paikallaan. Sekä Yhdysvaltojen että Ison Britannian kokemukset antavat aiheen uskoa tällaisen politiikan tehokkuuteen
yritys- ja investointitoiminnan elvyttäjänä. Aikaisemmin esittämäni kassatilanteen asettama rajoitus ei kuitenkaan suonut mahdollisuuksia
veronalennuksiin ryhtymiseen. Nykyinen verotuksemme muodostuu
suoranaiseksi esteeksi esimerkiksi ulkomaisen pääoman saamiselle Suomeen ja sen epäedullinen vaikutus elinkeinoelämän kilpailukykyyn on
kiistaton.
Uusia valtion lainoja on merkitty otettavaksi 360 milj. markkaa.
Vuoden 1964 budjettiesityksessä lainamomentin tarkoitus ei ole olla
vain muodollisen tasapainon osoittajana. Vaikka budjettitalouden ja
valtion kassatalouden välinen ero on siirtyvistä määrärahoista johtuen
kasvanut vuosi vuodelta, voidaan hyvällä syyllä sanoa, että budjetin
tosiasiallinen kassa-alijäämäisyys on suunnilleen valtion nettoluotonottoa osoittavan luvun suuruinen, sillä valtionvelan kuoletukset v. 1964
ovat n. 240 milj. markkaa.
Hallituksen budjettiesitystä vuodelle 1964 voidaan pitää realistisena
ja kestävänä vain jos neljä ehtoa on täytetty. Ensimmäinen niistä koskee
vielä kuluvaa vuotta. Marras-joulukuun kassa-alijäämä on voitava
hoitaa vakauttamislainan turvin tai järjestelyllä, joka ei oleellisesti poikkea siitä. Jos valtiontalouden rasituksena on vuoden 1964 alkaessa jokin
selvästi yli 150 milj. markan luokkaa oleva kassa-alijäämä, putoaa pohja
pois nyt esitetyiltä suhdanteita elvyttäviltä toimenpiteiltä.
Toiseksi suhdanteiden elpymisen on jatkuttava vuonna 1964 eikä se
saa katketa myöskään vuonna 1965. Suhdanteiden elpymiseen vaikuttaa
mm. se, että valtiontalous voi pysyä toiminta- ja maksukykyisenä vuoden
1964 alussa. Suhdannekehityksen ja valtiontalouden kehityksen välillä
oleva riippuvuussuhde on näet molemminpuolinen.
Kolmantena edellytyksenä on se, ettei eduskunnassa tehdä mitään
olennaisia muutoksia budjetin menojen loppusummaan. Jotkut vähäiset
:sisäiset siirrot ovat tietenkin mahdollisia. Budjettia on tarkasteltava
kokonaisuutena. Keskustelu siitä, onko jonkin määrärahan puuttuminen
tai ao. viraston esitystä pienempänä esittäminen sinänsä kulttuurivihamielisyyden tai epäsosiaalisen mielenlaadun osoitus, on merkki taloudellisen ajattelukyvyn puutteesta. Koska käytettävissämme olevat resurssit ovat kertakaikkiaan rajoitetut, ei ole syytä tuijottaa niihin määrä-

234

OSMO

P.

KARTTUNEN

rahoihin,joiden pienuus tai poisjääminen pettääjonkin henkilön, paikka~
kunnan tai yhteisön ennenaikaiset toiveet. Puuttuvan tai liian pienenä
koetun määrärahan oikeana vertailukohteena ei ole uskottu tai toivottu
summa, vaan se toiminta, joka on mahdollisesti voitu turvata ja jonka
olemassaolo saattaa vaikuttaa tehokkaammin laskusuhdanteen katkaisemiseen. Jos tähän tarkasteluun ryhdytään, olen varma, että vuoden
1964 budjettiesitys kestää kritiikin.
Neljäntenä vuoden 1964 budjetin realistisuuden ehtona on se, ettei
tuloutusperusteita muuteta. Jos liikevaihtoverouudistusta ei teteuteta
oleellisesti hallituksen esittämässä muodossa ja nykyinen laki on voimassa koko vuoden 1964, on uskottavaa, että liikevaihtoveron tuotto jää
ehkä 100 milj. markkaa pienemmäksi kuin budjettiesitykseen on merkitty. Lain hyväksymättä jättäminen ei olisi vain fiskaalinen tappio.
Sen lisäksi poistettaisiin eräs yksityisen investointitoiminnan lisäyksen
kiihokkeista. Moottoriajoneuvojen vuotuisen rekisteriveron säilyttäminen entisellään vähentäisi veron tuottoa noin 20 milj. markalla moot"'toriajoneuvokannan kasvu huomioon ottaen. Radiorahastosta suoritettavasta siirrosta luopuminen vähentäisi valtion tuloja 20 milj. markalla
jne. Jos budjettiesitys halutaan romuttaa näiltä kohdin, nousee bruttoluotonoton tarve nopeasti jonnekin 500 milj. markan tienoille.
Jos taas esimerkiksi kulutusmenoja tai tulonsiirtoja halutaan lisätä
tulovähennysten lisäksi, saattaa todellinen kassataloudellinen alijäämä
eli valtion luotonoton nettotarve nousta mainittuun 500 milj. markkaan.>
Tätä suuruutta olevaa summaa ei kukaan voine kuvitella vakavissaan
saatavan kokoon kotimaisilta pääomamarkkinoilta, keskuspankilta tai
ulkomailta. Jos budjettiesitys romutetaan, ei voida enää keskustella
aiheesta, millä kansantuotteen kasvuvauhdin tasolla valtiontalous" tasapainotetaan, vaan ongelmaksi muodostuu, miten se yleensä tasapainotetaan yhteiskuntajärjestyksemme säilyttäen.
Vuoden 1964 budjettipolitiikan tavoitteena on ollut ensiksi valtiontalouden tasapainottaminen sillä kansantuotteen lisäyksen tasolla, joka
realistisesti ottaen on saavutettavissa ja toiseksi valtiontalouden käyttökelpoisuuden parantaminen sen nousukauden tukemisessa, joka toivottavasti on meitä odottamassa jo lähimmän kulman takana. Jos vuodelta~
1964 saatava perintö valtiontaloudessa on parempi kuin vuodelta 1962
saatu, on budjettipolitiikan vähimmäistavoitteet saavutettu.

HENKILÖKOHTAISTEN TULOJEN JAKAUTUMISESTA
SUOMESSA
Kirjoittanut
RAOUL BRUMMERT
1. Johdanto

Tulonjakoa koskevat kysymykset ovat jo vanhaa perua. RrcARDon
mukaan kansantaloustieteen tehtävänä olisi nimenomaan tutkia niitä
lakeja, joiden mukaan kansantuotteen jakautuminen määräytyy sen
muodostumiseen osallistuvien ryhmien kesken. 1 Tätä ongelmaa onkin
ensisijaisesti pyritty tarkastelemaan tulon funktionaalisen allokaation
käsitteenä, kokonaisvaltaista linjaa pitkin. Tällainen tutkimus on liittynyt kiinteästi tulonmuodostusta ja talouden pitkäaikaiskehitystä koskevaan analyysiin. 2 Funktionaalinen tarkastelu pohjautuu tulonsaajien toiminnassa (funktiossa) havaittaviin eroihin ja sen kohteena on tulojen
jakautuminen eri tuotannontekijäin kesken. Ryhmittelyt määrättyihin
tuotannontekijöihin ovat kuitenkin suurelta osaltaan konventionaalisia.
Kun funktionaaliset jakoteoriat ovat pääasiallisesti käsitelleet niitä
voimia, jotka säätelevät kansantuotteen horisontaalista jakautumista,
on henkilökohtaisen tulon allokaatiota selvittelevän tutkimuksen pyrkimyksenä tarkastella tulojen vertikaalista, so. suuruuden mukaista jakautumista yhteiskunnassa. Hieman pelkistäen voidaan sanoa, että näillä
molemmilla tarkasteluilla ei ole ollut muita liittymäkohtia kuin yhtei1 »I think it (the Political Economy) should ... he called an enquiry into the
laws which determine the division of the produce of industry amongst the classes
who concur in its formation». Ote DALToNin lainaamasta kirjeestä. (HUGH DALTON
Some Aspects ofthe Inequality of Income in Modern Communities. London 1935, s. 52~)
2 Auvo KUSKINEN Jakaantumisteorianyhtryksistä kasvuanalyysiin, Kansantaloudellinen
Aikakauskirja 1960, nide 3, s. 245.
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nen toteamus, että työtulot ovat tavallisesti keskittyneet alemmille ja
pääomatulot ylemmille tulonsaajaryhmille. 3
Ei silti voida väittää, että tulon vertikaalisen jakautumisen selvittäminen olisi jäänyt kokonaan toissijaiseksi tehtäväksi. Palautettakoon vain
mieleen esim. PARETon suurta huomiota herättäneet tutkimukset vuosisadan vaihteen tienoilla. Pareto uskoi, kuten tunnettua, että määrätyn
tunnusluvun (»Pareton luvun») avulla voitaisiin osoittaa, että tulojen
jakautuminen ainakin pääpiirteittäin seuraa samaa kaavaa kaikkina
aikoina ja kaikissa maissa. Todettakoon, että Pareto ei ainoastaan konstruoinut tulonjaon mittausvälinettä, vaan kehitti todellisen teorian, joka
perustuu inhimillisten taipumusten jakautumiseen. Kaikesta huolimatta
on henkilökohtaisen tulonjaon teoriaa vain vähän kehitetty Pareton
jälkeen. Funktionaalisia jakomalleja on sen sijaan syntynyt runsaasti.
Ehkä tähän on osaltaan vaikuttanut Pareton, Ginin, Lorenzin, Bortkiewiczin ym. tutkijain kehittämien tulonjakomittojen epäkriitillinen
käyttö, joka on heikentänyt tämän tutkimushaaran arvoa tiedemiesten
ja myös maallikoiden keskuudessa. 4
On kuitenkin todettava, että kiinnostus nyt käsiteltävänä olevaa
kysymystä kohtaan on sodan jälkeen eri maissa ollut noususuunnassa.
Tähän on ollut vaikuttamassa keynesiläinen tuloteoria, jonka ansiosta
tulonjaon tutkijat ovat saaneet käyttöönsä uusia tehokkaita työaseita.
Esim. Yhdysvalloissa on mm. National Bureau of Economic Research'in
julkaisuissa omistettu suurta huomiota tulojen henkilökohtaiselle jakautumiselle. Eri tutkijain kirjoituksissa on selvitetty varsin perusteellisesti
käsitteellisiä ja metodologisia kysymyksiä. Varsinaisista virallisista tutkimuksista lienee tärkein Yhdysvaltain kauppaministeriön suorituttama
selvitys sodanjälkeisestä tulonjaosta. Myös Englannissa, jolla tavallaan
on perinteitä tällä alalla sitten tuloverokomitean (1906) ja ns. Colwynin
raportin (1927) päivien, on sodan jälkeen ilmestynyt joukko ansiokkaita
monografioita. Mainittakoon vain seuraavat tutkijat: BARNA (1945),
SEERS (195l), PEACOCK (1954), CARTTER (1955) ja LYDALL (1955).
3 Ks. JOHN MAURICE CLARK Distribution. Artikkeli WILLIAM FELLNERin ja BERNARD F. HALEyn toimittamassa kokoomateoksessa Readings in the Theory of Income
Distribution. The American Economic Association Series, London 1954, s. 69.
4 »Perhaps no other area of research presents a comparable volume of attempts at
statistical generalization and no other type of data is so widely and uncritically used
by the'profession' and the 'laity'.» DOROTHY S. BRADY Research on the Size Distrihution of Income. Studies in Income and Wealth, VoI. 13. New York 1951, s. 13.
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Näistä Barna, Cartter, Peacock ja osittain myös Seers ovat tarkastelleet
kysymystä laajemmalta näkökannalta, pyrkien arvioimaan julkisen sektorin aiheuttaman redistribuutlon, tulojen uudelleen jakautumisen suuruutta. Ruotsissa suoritetuista tutkimuksista on ensi kädessä mainittava
BENTzELin (1953) ansiokas selvitys naapurimaamme tulojen jakautumisesta. Tanskassa on varsinkin BJERKE eri yhteyksissä tutkinut kysymystä.
Suomessa on tätä alaa käsittelevä sekä teoreettinen että empiirinen
kirjallisuus suhteellisen niukka. Tilastollisen päätoimiston julkaisemassa
virallisessa tulo- ja varallisuustilastossa on yleensä rajoituttu aineiston
deskriptiiviseen esittämiseen pyrkimättä lähemmin analysoimaan tulonjaon rakennetta. Yksityisistä tutkijoista on FOUGSTEDT (1948) laajimmin
käsitellyt kysymystä. Lisäksi ovat probleeman eräitä puolia kosketelleet
mm. LEPPo (1943,1947), PAUKKUNEN (1949),PIPPING (1953)jaAFHEuRLIN
(1962). Tulojen alueellista jakautumista Suomessa ovat tutkineet WAHLBECK (1955), HEMMILÄ (1959) ja KUSKINEN (1958). Mainittakoon, että
funktionaalisen tulonjaon teoriaa ovat selvitelleet mm. LAURILA (1958),
HELELÄ (1958, 1960) ja KUSKINEN (1960).
Seuraavan esityksen tarkoituksena on aluksi luoda lyhyt katsaus
niihin ongelmiin, jotka liittyvät henkilökohtaiseen tulonjakoon ja sen
tutkimiseen. 'Sen jälkeen tarkastellaan tulojen vertikaalista jakautumista
Suomessa 1950-luvulla, erikoisestijakautuman epätasaisuutta. Lähteenä
käytetään kirjoittajan tätä tutkimusta varten muokkaamaa ja analysoimaa virallisen tulo- ja varallisuustilaston aineistoa. Tutkimus kohdistuu
tulonjakoon ennen välitöntä verotusta ja ilmaisanteja.

2.

~pätasainen

tulonjako

Tulojen epätasainen jakautuminen on kaikille yhteiskunnille tunnusomainen ilmiö. Vaikuttaa melkein luonnonlain sanelemalta, että valtaosa tuloista on pieniä ja keskisuuria ja että suurten tulojen saajat muodostavat vain murto-osan kaikista. Epätasainen tulonjako onkin ollut
tarkastelun kohteena kaikkialla, missä on selvitetty tulojen suuruudenmukaista jakautumista. 5
5 Voidaan luonnollisesti puhua. myös hodsontaalisen tulonjaon epätasaisuudesta.
Hodsontaalinen ja vertikaalin en tulojen tasoittaminen poikkeavat toisistaan siinä,
että vertikaalinen tulon tasaus on mahdollinen vain poliittisin keinoin, kun taas
kukin yksilö ainakin teoriassa voi omilla päätöksillään vaikuttaa horisontaaliseen
tulonjakoon. J0RGEN S. DICH Den moderne velfaerdsstats nkonomiskeproblemer, National.:.
okonomisk Tidsskrift 1958/1, s. 26 ja seur~
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Epätasaista tulonjakoa käsittelevät teoriat voidaan jakaa kahteen
pääryhmään, teoreettis-tilastollisiin ja sosiologisiin teorioihin. 6 Edellisen
suunnan edustajien mukaan faktillinen tulojen jakautuminen on etupäässä tiettyjen sattumanvaraisten tekijäin tulos; tästä syystä nämä
tutkijat käyttävätkin analyysissaan matemaattisia metodeja. Toisen koulukunnan kannattajat ovat korostaneet sosiologisten, psykologisten yms.
tekijäin vaikutusta. On myös vedottu historialliseen kehitykseen sekä
perinnöllisiin syihin. Tätä suuntaa edustava T AUSSIG on varsin' sattuvasti selittänyt epätasaisen tulonjaon johtuvan toisaalta ihmisten taipumuksissa ja lahjakkuudessa ilmenevistä synnynnäisistä eroista sekä toisaalta saavutettujen etujen säilymisestä ympäristötekijäin ja perityn
varallisuuden ansiosta. 7 Ympäristötekijäin merkitys lieneekin tuntuva.
Esim. lasten saavuttama tulotaso ja sosiaalinen asema korreloituvat
yleensä varsin voimakkaasti vanhempien tulotason ja sosiaalisen statuksen kanssa. Hyvän koulutuksen saaneet vanhemmat huolehtivat yleensä
myös siitä, että heidän lapsensa saavat vastaavan koulutuksen. 8 Olisikin
syytä tutkia säätykierron vilkastumisen vaikutusta; sen nettoseurauksena
pitäisi olla tulojen tasaantuminen. Perityn varallisuuden merkitystä ovat
varsinkin anglosaksiset tutkijat (liiaksikin) korostaneet. On sanottu, että
rikkailla on yleensä vähän lapsia, joten perintöjärjestelmä ei sinänsä
vaikuta tasoittavasti. Toisaalta on perintöverotus nykyään yleensä kaikkialla niin raskas, että sen on katsottava varsin tehokkaasti tasoittavan
varallisuuden ja siten myös tulojen jakautumista. Mainittakoon tässä
yhteydessä, että tulojen ja varallisuuden välinen korrelaatiokerroin on
Suomessa suuruusluokkaa 0.98.
Tulonjaon epätasaisuudessa todettavat erot eri aikoina ja eri maissa
johtuvat ilmeisesti myös väestön ikärakenteesta. Syntyvyyden kasvu vaikuttaa parin vuosikymmenen jälkeen tulojen jakautumiseen nuorten
ikäluokkien pyrkiessä ansiotyöhön. Puolen vuosisadan jälkeen sitä vastoin samat ikäluokat ovat lisäämässä vanhusten suhteellista osuutta.
Koska nuorisolla ja vanhuksilla on yleensä keskimääräistä alemmat
6 Ks. KJELD BJERKE Some Income and Wage Distribution Theories, Weltwirtschaftliche
Archiv, Bd. 86. Heft 1, 1961, s. 47.
7 F. 'V. TAUSSIG Principles of Economics II. Third ed.rev., New York 1925, s.265.
8 Mainittakoon kuriositeettina, että amerikkalaisen tutkimuksen mukaan vuodelta 1960 tehtiin se hieman yllättävä havainto, että investointi koulutukseen tuottaa
vain 4-6 %:n koron. Ks. JAMES MORGAN and MARTIN DAVID Education and Income,
The Quarterly Journai of Economics, VoI. LXXVII, No. 3, August, 1963, s. 423
ja seur.
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tulonjako erilaistuu. Epätasaisuutta lieventävinä tekijöinä on toisaalta mainittava tulojen alueellinen tasoittuminen sekä väestönsiirto
asutuskeskuksiin - näin kuitenkin vasta pitemmällä. tähtäimellä. Myös
suhdanteilla on ilmeinen vaikutus tulonjakoon. Tulojen aleneminen
laskukaudella ja kohoaminen nousukaudella eivät yleensä kohdistu tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin.
Nykyinen tulonjako on epäilemättä varsin suuressa määrin historiallisen kehityksen tulos. Niinpä on esim. todettu, että kehitysmaissa on
tulojen jakautuminen epätasaisempi kuin .teollistuneissa maissa. Teollistuneidenkin maiden tulonjako oli aikaisemmin nykyistä epätasaisempi
johtuen siitä, että taloudellinen nousu oli olematon tai äärimmäisen
hidas. Suhteellisen niukan tosiasia-aineiston perusteella voitaneen päätellä, että epätasaisuuden väheneminen on näissä maissa alkanut verrattain myöhään. 9 Epätasaisuutta on aikanaan ollut lisäämässä se seikka,
että säästäminen on yleensä keskittynyt ylempiin tuloluokkiin. Teollistumisen päästyä vauhtiin sen tuloja tasoittava vaikutus on säästämispuolen vaikutusta voimakkaampi. 10
Kehitysvaltioille on toisaalta tunnusomaista, että niistä yleensä puuttuu varsinainen keskiluokka. Varat ovat keskittyneet pienelle yläluokalle,
väestön enemmistön eläessä niukoissa oloissa. Taloudellinen kasvu edellyttää kuitenkin keskiluokan syntymistä, ts. että vähimmäistason ylittävät tulot on sopivin menettelyin saatava siirtymään niiden määräämisvaltaan, jotka käyttävät niitä teiden ja rautateiden sekä koulujen ja
tehtaiden rakentamiseen. l l
Tuntuu todennäköiseltä, että myös uskonnolla on ollut vaikutusta
nykyisen tulonjaon syntymiseen. Kristillinen elämänkatsomus pitää hyveenä työteliästä ja vaatimatonta elämää. Tämä on johtanut säästäväisyyteen ja sen kautta luonut edellytyksiä kapitalismin syntymiselle ja
vaikuttanut tulonjakoon. Tämän vastakohtana esim. intialainen uskonnonkäsitys on ollut elämänasenteeltaan passiivinen eikä siten ole luonut
henkistä pohjaa toimeliaalle elämälle, säästämiselle jne.
On vielä eräs tekijä, jonka vaikutus saattaa olosuhteista riippuen
9 Vrt. SIMON KUZNETS Economic Growth and lncome lnequality, The American Economic Review, VoI. XLV, March, 1955 No. 1, s. 18. Ks. myös MILTON FRIEDMAN
.4 Theory of the Consumption Function. National Bureau of Economic Research, New York
1957, s. 40.
10 KUZNETS mao s. 24 ja seur.
llW. W. ROSTOW Taloudellisen kasvun vaiheet. Porvoo 1962, s. 32.
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olla varsin merkittävä, nimittäin inflaatio. Inflaation vaikutukseen on
kirjallisuudessa kohdistettu suhteellisen vähän huomiota, ehkä osittain
siitä syystä, että ao. tutkijain kotimaissa ei mainittavampaa inflaatioprobleemaa ole esiintynyt. On ilmeistä, että· inflaation rea.aliansioita
alentava vaikutus ei kohdistu tasaisesti koko yhteiskuntaan. Reaalitulojen pysyttäminen muuttumattomina on yleensä vaikeata heikosti järjestyneille tulonsaajaryhmille. Toisaalta pystyvät avainasemassa olevat
ammattiryhmät usein »ulosmittaamaan» hintatason nousua vastaavat
ja jopa sen ylittävät palkankorotusvaatimuksensa. Nämä palkkaliikehtimiset erilaistavat tulojen jakautumista joko tasoittaen tai epätasaisuutta
lisäten. Koska tulotason reaalinen nousu on yleensä, niin meillä kuin
muuallakin, ollut keskimääräistä suurempi lähinnä vähäväkisten piiriin
kuuluvien väestönryhmien keskuudessa, olisi odotettavissa, että tulojen
jakautuminen on nyt tasaisempi kuin esim. ennen toista maailmansotaa.
Tinbergen pitää tulojen epätasaista jakautumista eräänä talouspolitiikan tärkeimpänä ongelmana. 12 Voidaan väittää, että tästä epätasaisesta jaosta johtuva tietoinen pyrkimys tulojen tasaamiseen on nykyajan
tärkeimpiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. Nykyisin hyväksyttäneenkin yleisesti se periaate, että julkisen vallan tulee toiminnallaan
pyrkiä tasoittamaan yhteiskunnan eri ryhmien taloudellisessa asemassa
esiintyviä eroja. Onpa väitetty, että demokraattisen järjestelmän ehtoihin kuuluukin, että arvot ovat tasaisesti jaettuina yhteiskunnassa. 13
Julkisen sektorin lisääntynyt aktiivisuus tässä mielessä on myös ollut
om.ansa korostamaan valtiovallan asemaa tulonjakokamppailussa, koska
jokaisen julkisen vallan toimenpiteen voidaan katsoa muuttavan ansionmuodostusta. 14 Tulojen tasaamisesta on itse asiassa muodostunut eräs
hyvinvointivaltion pääongelma. Voidaanpa sanoa, että nykyajan sosiaalipolitiikka ei oikeastaan ole muuta kuin tulonjakopolitiikkaa. 15 Tässä
<

12 JAN TINBERGEN On the Theory of Income Distribution, Weltwirtschaftliches Archiv,
Bd. LXXVII. 1956 II, s. 156.
.
13 »... that commonly sought values should be shared or dispersed equitably
throughout the community and not highly concentrated in a single group or class».
- MAX F. MILLIKAN Objectivesfor Economic Policy in a Democracy, saman tekijän kokoomateoksessa Stabilizationfor a Developing Democracy. A Study of the Polities and Economics
of High Employment without Injlation. Studies in National Poliey, 5. New Haven 1953, s. 17.
14 PEKKA KUUSI 60-luvun sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen julkaisuja
6, Porvoo 1962, s. 42.
15 ELISABETH LIEFMANN-KEIL, Ökonomische Theorie der Sozialpolitik. Enzyklopadie
der Rechts- und Staatswissenschaft, Berlin 1961, s. 1.
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yhteydessä ei liene tarpeen syventyä niihin probleemoihin, jotka liittyvät tulojen redistribuutioon, koska tutkimuksen kohde on toisaalla.
Tulontasausta välineenään käyttävän sosiaalipolitiikan vaikeutena
on se, ettei ole olemassa objektiivista vertailuperustetta sen seikan ratkaisemiseksi, millainen tulonjako on yhteiskunnan kannalta paras. Jokainen talouspoliittinen normi, jonka tarkoituksena on henkilökohtaisen
tulonjaon muuttaminen, on epävarma ja perustuu arvoratkaisuun. Yhtä
hyvin voitaisiin väittää, ettei ole syytäkään ryhtyä tulojen tasoittamiseen.
Koska valtio on pysyvä instituutio, on valtion edun mukaista,
.että yhteiskunta kasvaa ja vaurastuu pitkällä tähtäyksellä. Yritteliäiden henkilöiden taloudellisen voiman kasvu, ts. tulonjaon epätasaisuuden lisääntyminen, on valtion kannalta edullista, koska se hyötyy siitä
tulevaisuudessa. 16 Lisäksi tarvitaan jokaisessa yhteiskunnassa eliittiä,
lukumääräisesti pientä, suhteellisen hyvin palkattua asiantuntijain joukkoa, jonka koulutus on pitkäaikainen ja kallis. Tämän eliitin pelkkä
olemassaolo on omansa korostamaan tulojen jakautumisen epätasaisuutta. Edelleen voidaan huomauttaa, että suurituloisten ryhmä on
pääasiallisesti koostunut parhaassa työ- ja luomisiässä (35-65 v.) olevista henkilöistä. Heitä nuoremritilta ja vanhemmilta ikäluokilta puuttuvat yleensä edellytykset suurten ansioiden saavuttamiseen. 17
3. Tulonjakotutkimusten metodeista

Vertikaalista tulonjakoa selvittävissä tutkimuksissa on tarkastelun
lähtökohtana implisiittisesti tasainen tulonjako, johon empiiristä jakautumaa verrataan. 18 Ellei näin menetellä, on pakko turvautua jonkinlaiIVAR SUNDBOM Politisk makt och ekonomiska lagar. Stockholm 1952, s. 42.
SIMON KUZNETS Shares 0/ Upper Income Groups in Income and Savings. N ational Bureau
of Economic Research, New York 1953, s. 143 ja seur.
18 Seuraavassa mallissa oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että tuloluokkia on
viisi. Luokkien asemesta käytetään niiden keskipisteitä. Alin ja ylin tuloJuokka eivät
ole ~voimia.
Tuloluokan
keskipiste
Tulonsaajien
Tulonsaajien tulot
tuloyksikköä
luku
tuloyksikköä
16

17

x1f 1
X2 f Z

xaf a
X4f 4

X,;f5
(jatk. seur. siv.)
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seen oletettuun alkuperäiseen tai »normaaliin» tulonjakomalliin. Vaikka
täysin tasainen tulonjako onkin matemaattinen abstraktio, sitä voidaan
käyttää tulontasauspolitiikan tehokkuuden mittana, mikä ei tietenkään
edellytä, että sellainen tasajako olisi pantava päämääräksi tai että se
edes olisi mahdollinen. 19
Kuten johdannossa mainittiin, ovat tutkijat kehittäneet lukuisia en
menetelmiä· tulonjaon epätasaisuuden mittaamista varten. Muutamat
näistä menetelmistä perustuvat varsin monimutkaisiin kaavoihin, minkä
ei suinkaan tarvitse merkitä, että ne olisivat muita parempia. 20 Tarkastelun kohteena ovat tällöin tulonsaajat ja heidän tulohsa ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan. Välistä turvaudutaan vain frekvenssilukuihin ja varsin tavallista on eri sadannespisteitten laskeminen ja
niiden kohdalle tulevien osuuksien vertaaminen koko jakautumaan.
Tulonjakotutkimuksiin liittyvistä ongelmista ovat myös käsitteelliset
seikat tärkeällä sijalla. Tulon määrittely on varsin tärkeä, koska erilaiset
ratkaisut vaikuttavat useimmiten tulosten vertailukelpoisuuteen. Tuloa
voidaan tarkastella joko suppeammin tai laajemmin. Suppeamman käsite.
teen mukaan on kaikki puhtaat, rahassa saadut tulot laskettava mukaan,
edellyttäen että ne ovat korvauksia osallistumisesta kansantalouden
tuotantoprosessiin. Tulonsiirrot eivät yleensä ole tällaisia korvauksia,
joten niitä ei oteta huomioon. Satunnaisia tuloja ja varallisuuden lisäyksiä ei myöskään oteta mukaan huolimatta siitä, että varsinkin varallisuuden lisäykset yleensä parantavat saajan kulutusmahdollisuuksia.
Perinteellisen käsityksen mukaan tulot ja varat ovat kaksi toisistaan
erillään olevaa käsitettä. 21 Laajempaan tulokäsitteeseen turvaudutaan
5
5
Tulonsaajien kokonaisluku on ~ fi ja heidän yhteenlasketut tulonsa ~ Xi fi.
i=l

i=l
5
Täysin tasainen tulonjako edellyttäisi, että kaikilla on yhtä suuret tulot eli~ Xi f, /
i=l
5
5
5
~ fi tai, koska tuloluokkien keskipisteet tällöin ovat samat, ~ Xfi / ~ fi = x.
i=l
i=l
i=l
19 Ks. ALLAN MURRAY CARTTER The Redistribution of Income in Postwar Britain·
Vale Studies in Economics: 3, New Haven 1955, s. 73.
20 »A frequency distribution of some type is a far simpler and more complete
basis for the interpretation of income data than is any collection of the most commonly
used coefficients or formulas». MARY JEAN BOWMAN A Graphical Analysis of Personai
Income Distribution in the United States. Readings in the Theory of Income Distribution,
s. 98.
21 Viime aikoina on näkynyt eräitä merkkejä siitä, että näitä käsitteitä erottava
rautainen esirippu t~eteellisessä ajattelussa on väistymässä. Niinpä on tulokäsitettä
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sitä vastoin pyrittäessä selvittämään julkisen sektorin kokonaisvaikutusta
tulojen jakautumiseen. Tällöin otetaan tavallisesti mukaan, paitsi siirto",:
menoja, myös se rahassa arvioitava hyvinvoinnin lisäys, joka koituu
yksityiselle julkisen vallan toiminnasta.
Käsitteeseen tulonjako sisältyy jo implisiittisesti mielikuva jostakin
kokonaisuudesta, ts. sen katsotaan sisältävän ainakin periaatteessa kaikki
tulonsaajat tuloineen. Jos vaatimuksena on, että aineiston tulee sisältä~
kaikki ne henkilöt, joilla on ollut suppeamman käsitteen mukaista tuloa,
jäävät tuotanto prosessiin osallistumattomat henkilöt - pääasiassa lapset, vanhukset ym. - luonnollisesti pois. Tämä tarkastelutapa perustuu
ansiotyössä olevien tulonjaon tutkimiseen ja tutkimuksen kohteena on
tulonsaajasubjekti lainkaan riippumatta siitä, onko hän tulonsa ainoa
käyttäjä vai eikö.
Tämän traditjonaalisen tarkastelun pahimpana puutteena lienee se,
että samansuuruinen tulo voi olla joko yhden taikka useamman henkilön toimeentulon lähteenä, ts. että ansaintatulon saaja ei ole tulon ainoa
kuluttaja. Jos esim. kahdella muuten suurin piirtein homogeenisella
talous alueella A ja B on suhteellisesti yhtä monta miljoonikkoa, mutta
alueen A miljoonikot ovat kaikki perheettömiä poikamiehiä ja alueen B
kaikki suuren perheen elättäjiä, tulojen jakautuminen on tulojen käytön kannalta epätasaisempi alueella A. Sovinnaisten epätasaisuutta mittaavien tunnuslukujen mukaan jakautumat ovat kuitenkin samat molemmilla alueilla. Toisena komplikaationa on, että samaan perheeseen
voi kuulua useita tulonsaajia. Paitsi molempia vanhempia, voivat myös
perheen kotona-asuvat lapset olla ansiotyössä, minkä johdosta perheen
elintaso on tavallista korkeampi. Tilastossa tällaiset henkilöt esiintyvät
yleensä erillisinä tulonsaajina paisuttaen pienten tuloluokkien frekvenssilukuja. Tuloyksikköihin perustuva tarkastelutapa on kuitenkin yleinen
johtuen pääasiallisesti siitä, että tilastoaineisto on tavallisesti tässä muodossa helpommin saatavissa.
Sekä lähtökohta että tarkastelutapa muuttuvat toisiksi, jos tutkimuksen kohteeksi valitaan kulutusyksikkö ja tulot lasketaan kulutusyksikköä

haluttu laajentaa siten, että siihen sisältyisivät kaikki varallisuuden lisäykset, mikäli
ne merkitsevät yksilön kulutuskyvyn (»spendingpower») kasvua tiettynä åjan.l.
j~ksoria:' (Ks. esim. Memoranaum of Dissent by Messrs Kaldor, Woodcock and BullOcks
Royal Commission on the Taxation of Profits and Income~ Cmd. 9474, s. 355 jaseur.)
:
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kohden. Tällöin loitonnutaan varsinaisesta tulonjakotutkimuksesta ja
-siirrytään lähinnä tulonkäyttö- ja kulutus tutkimusten piiriin.
Pulmana on myös aika. Tulotilastot, joiden perustana on tavallisesti
vuosi, antavat tulojen jakautumisesta ikäänkuin läpileikkauskuvan. Pitemmällä tähtäimellä katsottuna ovat esjm. opiskelevan tai vasta ansiotoimintansa aloittavan nuorison tulot nousseet. Myös vanhusten osuus
tuloista on suurempi, jos otetaan huomioon heidän ansionsa aikaisempina vuosina. Todettakoon myös, että eräissä ammateissa voidaan tulot
järjestää siten, että niistä voidaan nauttia vuotta pitempänä ajanjaksona.
Tällainen mahdollisuus aiheuttaa toteutuessaan muutoksia tulojen jakautumiseen. 22

4. Yksityisten henkilöiden tulonjako Suomessa

DD.

1952-1959

Suomen virallinen tulo- ja varallisuustilasto muodostaa meillä tärkeimmän ja myös ainoan riittävän laajan lähteen henkilökohtaisen
tulonjaon tutkimiselle. Ennen siirtymistä varsinaiseen aiheeseen selostetaan seuraavassa lyhyesti mainitun tilaston rakennetta. Koska alkuaineiston rakenne vaikuttaa myös sen pohjalta suoritettavan tulonjaon
analyysiin, on syytä myös kosketella aineiston puutteita.
Tulo- ja varallisuustilasto perustuu meillä, kuten vastaavat tilastot
yleensä muissakin maissa, verotuksen yhteydessä kertyneeseen aineistoon.
'Sodan jälkeen sekä varsinaisesti tulovuodesta 1950 eteenpäin tilasto
rakentuu edustavaan näytteeseen. 23 Mainitusta vuodesta lukien ovat
mukana myös ne tulonsaajat, joille tulon pienuuden vuoksi ei ole maksuunpantu lainkaan tuloveroa. Yhtejsverotettavat puolisot ovat vuodesta 1952 lähtien tilastossa kahtena tulonsaajayksikkönä, vaikka heitä
verotuksessa käsitellään yhtenä yksikkönä. Tilastoon sisältyvät näin ollen
periaatteessa kaikki yksityiset henkilöt, joilla on ollut tuloa vähintään
10 nykymarkkaa vuodessa. Tilaston peittävyyttä onkin tässä suhteessa
Ks. RICHARD M. TITMUSS Income Distribution and Social Change. London 1962, s. 69.
Edustava näyte poimittiin alkuvuosina käsimenettelyllä verolautakuntien lähettämiltä tilastolomakkeil1a, joissa tulonsaajat oli ryhmitelty tulon suuruuden mukaisiin vyöhykkeisiin. Valituiksi tulleista pyydettiin sen jälkeen yksityiskohtaisemmat
tiedot. Tietojen käsittelyn siirryttyä veropiireissä yhä enemmän konekannalle, on
näytteen ottaminen viime vuosina miltei kokonaan koneellistettu. Huolellisesti
ohjelmoitu koneellinen otanta parantaakin tilaston laatua ja ennen kaikkea nopeuttaa
~en valmistusta. Mainittakoon, että tulo- ja varallisuustilaston käsittely on vuodesta
1963 lähtien siirretty ETK-kannalle, .mikä helpottaa- tilaston edelleen kehittämistä;
22

23
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.pidettävä verrattain tyydyttävänä. 24 Myöskin tietojen yksityiskohtaisuudessa tilastomme lienee täydellisimpiä maailmassa.
Tulotilaston alkuaineiston suurimpana puutteena periaatteellisessa
mielessä lienee, että se on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan käytännön verotustyötä ja vasta toisella sijalla, tilastoksi muokattuna, tieteellisiä tarkoitusperiä. Siten mukaantulo tilastoon (ja siitä poisjääminen)
riippuu verotusperusteista. Aineisto käsittää lisäksi yleensä vain valtion
verotuksessa verotettavat tulot ja siitä puuttuvat kaikki verottomat tulot,
koska niitä ei tarvitse edes veroilmoitukseen merkitä. Toisaalta on otettava huomioon, että kaikkien elinkeinojen tuloja ei veroteta yhtäläisten
perusteiden mukaisesti. Niinpä maatalouskiinteistöjen verotus tapahtuu
arvioitujen eikä todellisten tulojen mukaan. Lainsäädännössä voi myös
tapahtua muutoksia, jotka laajentavat tai supistavat verotettavaksi katsottavan tulon piiriä. Samoin voidaan tietynlaisten luontoissuoritusten
tai niihin verrattavien etujen arvoja verotussubjekteina muuttaa.
Myös tulojen salaaminen vähentää verotusaineiston arvoa tulotilastojen perusaineistona. On todennäköistä, että tulojen jakautuminen on
tämän johdosta jonkin verran todellista tasaisempi, koska väärin ilmoittaminen on helpompaa yrittäjien ja vapaiden ammattien harjoittajien
keskuudessa, joilla yleensä on suuremmat tulot kuin palkannauttijoilla
keskimäärin. Palkkatulojen ennakonpidätys vähentää toisaalta näiden
tulojen salaamismahdollisuutta. On mahdollista, että tulojen salaamisalttius vaihtelee pitemmällä tai lyhyemmällä tähtäyksellä vaikuttaen
siten tulonjakoon.
Eräs perusaineiston puute piilee edelleen siinä, että mukana ovat
myös osapäivätyöntekijät (esim. kotirouvat) ja vain osan vuotta työskentelevät (esim. koululaiset ja opiskelijat). Näillä on yleensä keskimääräistä alemmat tulot. Tällaisten tulonsaajaryhmien runsas esiintyminen alentaa luonnollisesti keskituloja ja lisää siten tulonjaon epätasaisuutta. Tulotilastossa ei näitä vajaatyöllisiä pystytä erottamaan muista
tulonsaajista. Tiedetään vain, että ne yleensä kuuluvat alimpiin tulo. 24 Todettakoon, että YK:n tilasto komission keräämien tietojen mukaan Suomen
tulotilaston peittävyys yksityisten henkilöiden tulojen osalta oli 83 % eli korkeampi
kui6. missään muussa tutkitussa, yhteensä yhdessä toista maassa. (Ks. United Nations
Economic and Social Council, Statistical Commission. Tenth session. EjCN. 3jL. 42. 13. 9.
1957, s. 13.)
"
Lisäksi voidaan mainita, että tulonsaajien osuus työkykyisestä väestöstä on viime
vuosina ollut n. 78 %.
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luokkiin. Toisaalta on otettava huomioon, että jos tuloyksiköksi otetaan
perhe, niin· vaimon tai alaikäisten lasten hakeutuminen ansiotyöhön
merkitsee alemmissa tuloluokissa tulonjaon tasoittumista.
Henkilökohtaisen tulonjaon tutkimisen kannalta olisi tärkeätä, että
pystyttäisiin seuraamaan samojen henkilöiden tai henkilöryhmien tulojen kehitystä pitkähköltä ajanjaksolta. Nykyiset tilastot, yhtä vähän
meillä kuin muuallakaan, eivät suo ,tähän mahdollisuuksia. Yksityisiä
tulonsaajia ei voida identifioida eri vuosina, vaan he hukkuvat frekvenssijakautuman heterogeeniseen massaan. Kunkin tulo luokan, alinta ja
ylintä lukuunottamatta, niin sanoaksemme kanta-aines koostuu kolmenlaisista tulonsaajista: 1. aIemmista tuloluokista siirtyneistä, joiden tulot
ovat nous.seet, 2. ao. luokkaan jääneistä, joiden tulot ovat pysyneet
ennallaan sekä 3. ylemmistä luokista siirtyneistä, joiden tulot ovat pienentyneet. Uudet tulokkaat, jotka vuoden aikana liittyvät tulonsaajiin,
jakautuvat eri luokkien kesken, suurimman osan ilmeisesti joutuessa
alimpiin tuloluokkiin. Nämä siirtymät tuloluokkien kesken voivat vaihdella melkoisesti suhdanteista ym.seikoista riippuen ja niillä on ilmeisesti suhteellisen suuri vaikutus tulonjakoon.
Mainittakoon vielä,että viime sodissa kaatuneiden johdosta ovat
parhaassa työiässä olevat ikäluokat nyt. tavallista pienemmät. Toisaalta
on otettava huomioon ns. suurten ikäluokkien astuminen työmarkkinoille, joskaan ne eivät vielä 1950-luvulla ehtineet vaikuttaa tulonjakoon.
Varsinaiset tilastossa esiintyvät virheet saattavat, varsinkin jos ne
ovat systemaattisia, aiheuttaa harhaa kehityssuuntia analysoitaessa. Hajonnan aiheuttama epätarkkuus tulee lähinnä kysymykseen pieniä ryhmittelyjä tarkastettaessa. Tilaston mukaisessa ammattijakautumassa on
todennäköisesti jonkin verran virheitä epätäydellisten ammattimerkintöjen vuoksi. Tällaisten virheiden vaikutus kuitenkin tasaantuu pitkällä
tähtäyksellä. Eräitä aineiston analyysin yhteydessä todettuja virheellisyyksiä selostetaan jäljempänä.
Seuraavassa esityksessä on vuosien 1952-1959 tulonjakootettu .tarkastelun kohteeksi lähinnä siitä syystä, että sitä koskeva aiIleisto on
tuorein saatavissa oleva. Näiden vuosien aineisto on sitä paitsi suhteellisen homogeeninen, koska tilaston laatimisperusteet ovat pysyneet olennaisesti muuttumattomina. Vuosien 1950-1951 aineisto osoittautui monesta syystä niin puut.teelliSeksi, että.se oli 'jätettävä tutkimuksenulkopuolelle.
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Nyt analysoitu 'aineisto antanee ainakin ylimalkaisen kuvan niistä
muutoksista, joita viime aikoina on tapahtunut fyysisten henkilöiden
tulonjaossa. Kahdeksan vuotta on kuitenkin liian lyhyt aika, jotta sen
perusteella voitaisiin sanoa mitään varmaa kehityksen suunnasta. 25 Tekijät, joiden vaikutus ei tunnu pitkällä aikavälillä, voivat painaa leimansa
lyhyen ajan tarkastelulle. Suomen tulotilaston aineisto on vielä osittain
terra incognita tulonjaon tutkijalle. Nyt esitettäviä tutkimustuloksia
onkin pidettävä eräässä mielessä alustavina, sillä kokonaiskuvan saaminen edellyttää, että myös tutkimusperiodia edeltäneet vuodet samoin
kuin 1960-luku otetaan selvityksen kohteiksi. Tämän kirjoittajalla onkin
tarkoituksena jatkaa tutkimuksiaan ja ottaa tarkastelun kohteeksi myös
sotaa edeltäneet vuosikymmenet, 1920- ja 1930-luvut.
Asetelma 1. Yksityisten henkilöiden jakautuminen tulon suuruuden mukaan
vv. 1952~1959 (lukumäärät tuhansissa)
Tuloluokka
nmk
10- 499
500- 999
1 000- 1 499
1 500- 1 999
2000- 2499
2500- 2999
3000- 3999
4000- 4999
5000-' 5 999
6000- 7999
8000- 9999
10000-11 999
12000-15999
16000-19999
20 000-39 999
40 000-99 999
100000Yhteensä

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

}390

}386

1. 432

1. 537

1. 517

{[503

{391

{404

1. 416

251
149
65
46
15

269
156
68
51
18

278
171
79
59
22

223
212
232
248
221
195
291

217
194
195
216
212
194
317

209
190
187
213
202
186
314

1. 296

\349

1. 373

}16

}18

}22

3
1
0

3
1
0

4
1
0

4
5
1
0

114
39
18
15
7
7
1
0

136
46
20
18
7
8
2
0

216
184
179
190
197
179
307
223
160
154
55
25
20
8
10
2
0

209
194
183
188
181
168
301
227
169
182
70
30
24
10
11
2
0

1864

1891

1987

2053

2095

2111

2109

2149

1952

J

[

J

[

76

1. 39

J

10

f

J

Asetelma 1 osoittaa, miten tulonsaajat jakautuivat tutkimusvuosina
tulon suuruuden mukaan. Tuloluokkiin tehtyjen muutosten johdosta
vertaHu eri vuosien välillä jonkin verran vaikeutuu. Voidaan kuitenkin
havaita, että tulonsaajien valtaosa on sijoittunut tuloasteikon alkupäähän. Toisaalta todetaan, että pienten tulonsaajien suhteellinen osuus on
25 KUZNETS huomauttaa, että tulojen jakautumista pitäisi voida tutkia vähintään
yhden ja mieluummin kahden sukupolven ajalta. Erityistä huomiota olisi tällöin
kohdistettava »pysyviin» ja »muuttaneisiin» tulonsaajiin. (KUZNETS, mao s. 2.)
,
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·ollut laskusuunnassa. Alle 2000 nykymarkan tuloluokkiin kuuluvat käsittivät siten 49.7 % tulonsaajista v. 1952, 47.1 % v. 1954 ja 36.0 0/0
v. 1959. Edelleen havaitaan, että vähintään 10000 nmk:n tuloa saaneiden osuus on kasvanut samana aikana 1.1 %:sta vastaavasti 1.4 ja
3.6 %:iin. Tämä yleinen siirtyminen suurempiin tuloihin päin on johtunut inflatorisesta tulotason noususta, mutta luonnollisesti myös osaltaan elintason kohoamisesta. Inflaation vaikutuksen erottaminen muiden tulotasoa nostavien tekijöiden vaikutuksesta on hankalaa, koska
inflaatio on kohdistunut eri tavalla eri elinkeinoryhmien tuloihin. Eräs
ratkaisu, johon jäljempänä turvaudutaan, on että tarkastellaan elinkeino- ja tulonsaajaryhmien tulojen suhteellisissa osuuksissa tapahtuneita
muutoksia.
Kuviot 1 ja 2 osoittavat graafisesti, miten tulonsaajat jakautuvat
tuloluokkiin vuosina 1952 ja 1959. Tuloluokat on merkitty tuhansin
nykymarkoin ko. vuosien rahassa. Käyrien muodossa voidaan todeta
huomattavia eroja, johtuen osaksi rahanarvon muutoksista, jotka ovat
siirtäneet tulonsaajia toisiin luokkiin, osittain muista syistä. Vuoden 1959
käyrässä todettava laskeuma alle 3 500 nmk:n tuloluokissa aiheutuu
siitä, että asteikon alapään luokitus on tiheämpi kuin v. 1952. Laskeuma katoaa, jos käyrä piirretään samojen luokkien mukaan kuin
v. 1952. Jakautumien hajontakertoimet (VQ) ovat 0.48 v. 1952 ja 0.57
v. 1959. Vinouskertoimet (SK Q ) ovat vastaavasti 0.20ja 0.17. Tulojen
hajonta on siis jonkin verran lisääntynyt, kun taas jakautuman vinous
on lieventynyt. Käyrien X-akselit eivät ole verrannollisia keskenään
rahanarvon alenemisen johdosta. 26
Seuraava asetelma osoittaa, miten tulot ovat muuttuneet sadannespisteittäin tutkimusvuosina. Sadannespisteet on laskettu frekvenssilukujen perusteella tuloasteikon yläpäästä lukien. Ylin 1 % tarkoittaa siten
suurituloisinta sadannesta jne. Ylin 50 % on sama kuin mediaanitulo.
Asetelmasta käy ilmi, että nimellinen tulotaso on mediaanin yläpuolella olevissa tuloluokissa noussut varsin huomattavasti vuosien 19521959 aikana. Toisaalta osoittavat indeksiluvut, että nousu on ollut eri26 Tämä verrannollisuus saadaan aikaan, jos vuoden 1959 tuloluokkien keskipisteet deflatoidaan elinkustannusindeksillä vuoden 1952 rahanarvoa vastaaviksi ja
molemmat käyrät piirretään samaan koordinaatistoon. Tällöin käy selville, että vuoden 1959 käyrä supistuen ·pituussuunnassaan mahtuu melkein kokonaisuudessaan
vuoden 1952 käyrän sisäpuolelle. Sen ulkopuolelle jäävät kuitenkin pullistumana ne
tulonsaajat, joilla on ollut vähintään 6000 nmk:n tulot (v:n 1959 rahassa).
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Tulonsaajien prosenttinen jakautuminen tulon suuruuden mukaan;
Kuvio 1.
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Asetelma 2. Eri sadannespisteitten tulorajat nyky markkoina ao. vuosien rahassa
sekä vastaavat indeksiluvut (1952 = 100)
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Ylin 1
10 290
11 211
12000
12 120
14500
15 110
15780
17000

%
100
109
117
118
141
147
153
165

Ylin 5 %
5800 100
5950 103
6230 107
6860 118
7700 133
7930 137
8520 147
9150 158

Ylin 10 %
4720 100
4800 102
4930 104
5520 117
5950 126
6380 135
6810 144
7250 154

Ylin 20 %
3680 100
3760 102
3850 105
4140 112
4750 129
5000 136
5080 138
5290 144

Ylin 50 %
2010 100
2110 105
2140 106
2250 112
2540 126
2640 131
2740 136
2850 142

lainen eri sadannespisteissä ja sitä jyrkempi, mitä korkeampiin tuloihin
siirrytään. Mediaanitulo on kohonnut 2010 nmk:sta 2 850 nmk:aan
eli 42 %. Ylimmän sadanneksen kohdalla on nousu sen sijaan 68 %.
Jos tarkastellaan kehitystä elinkeinohaaroittain, todetaan, että mediaanitulo on kohonnut eniten ryhmissä »palvelukset», »teollisuus» ja »liikenne». Tulojen kasvu on kaikissa asetelman sadannespisteissä ylittänyt
elinkustannusindeksin vastaavan nousun, joka oli 33 %. Ansiotason
nousu (ennen välitöntä verotusta ja ennen tulonsiirtoja) on siis mediaanipisteen yläpuolella olevilla täysin kompensoinut inflatorisen hintatason
nousun. Verrattaessa ylintä sadannesta mediaaniarvoon havaitaan, että
edellinen oli v. 1952 5.12 kertaa ja v. 1959 5.96 kertaa suurempi.
Tämän kehityksen nojalla voitaisiin siis päätellä, että yleisestä tulotason noususta ovat eniten hyötyneet suurituloiset eli toisin sanoen, että
tulojen jakautuminen on mainittuna aikana käynyt epätasaisemmaksi.
Tulonjakotutkimuksissa on yleensä tapana frekvenssijakautumien
lisäksi tarkastella myös kokonaistuloja sadannespisteittäin. Seuraavat
suhdeluvut osoittavat, miten tulot ovat jakautuneet mediaanipisteen
molemmin puol in.
Asetelma 3.

Tul~jen

jakautuminen mediaanipisteen kohdalla

Tulot mediaanipisteen
alayläpuolella
puolella
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

%

%

24.6
24.2
23.0
21.9
21.8
21. 7
21.2
20.8

75.4
75.8
77.0
78.1
78.2
78.3
78.8
79.2

Suhdeluvut
0.326
0.319
0.299
0.280
0.279
0.277
0.269
0.263
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Luvuista käy selville, että mediaanipisteen .alapuolella olevat tulot
ovat suhteellisesti pienentyneet ja sen yläpuolella olevat tulot vastaavasti nousseet. Asetelman suhdelukuja voidaan pitää eräänlaisena epätasaisuuden mittana. Suhde on siten = 1, jos mediaanipiste puolittaa
tulot (täysin tasainen tulonjako mediaanin kohdalta katsottuna) sekä
lähestyy nollaa jakautuman käydessä epätasaisemmaksi. Esitetyt luvut
antavat saman tuloksen kuin edellinen asetelma; tulot näyttävät kasvaneen suurituloisilla suhteellisesti enemmän kuin pienituloisilla.
On huomattava, että lukujen osoittama tulonjaon erilaistuminen on
tavallaan näennäinen; itse asiassa voitaisiin puhua positiivisesta kehityksestä pieniin tuloluokkiin kuuluvien siirtyessä ylempiin luokkiin ja
uusien, pääasiassa nuoriin, mutta myös vanhimpiin (eläkeläiset) ikäluokkiin kuuluvien siirtyessä heidän tilalleen. Tämän dynaamisen prosessin nettovaikutus on tilastollisessa mielessä se, että tulonsaajien suurempituloisen puolikkaan tulot nousevat suhteellisesti enemmän kuin
pienempituloisen.
Tulojen jakautumista voidaan luonnollisesti myös tarkastella käyttämälläjakokynnyksenä aritmeettista keskituloa. Tulos on tällöinkin sama;
keskitulon alapuolella olevat tulot ovat nimittäin suhteellisesti pienentyneet 31.6 %:sta v. 1952 29.1 %:iin v. 1959.
Edelläoleva asetelma ei osoita tulonjakautumassa tapahtuneita muutoksia molempien tulopuoliskojen sisällä. Tämä käy selville seuraavasta
asetelmasta, jossa tulojen prosenttiset osuudet on esitetty useamman
sadannespisteen kohdalla. Alin 50 % vastaa edellisen asetelman mediaanipisteen alapuolella olevia tuloja. Ensimmäisen neljänneksen (alin
25 %) luvut ovat epävarmoja, joten niihin on suhtauduttava varauksin.
Asetelma 4. Tulojen prosenttinen osuus eri sadannespisteissä
1952
1953
]954
1955
1956
]957
]958
1959

Ylin 1
6.8
6.7
7.0
7.4
7.4
7.4
7.6
7.8

%

Ylin 5 % Ylin 10
18.1
28.2
18.5
28.5
19.0
29.4
19.1
28.9
19.5
30.2
19.7
30.0
19.9
30.3
20.1
30.7

%

Ylin 20
44.5
44.6
45.7
46.1
45.7
45.6
47.4
47.8

%

Ylin 25
51.5
51.3
52.3
52.9
53.4
53.1
54.1
54.9

%

Alin 50
24.6
24.2
23.0
21.9
21.8
21.7
21.2
20.8

%

Alin 25 %
6.7
6.7
5.9
5.4
5.1
5.1
4.8
4.6

Ylläolevät luvut vahvistavat asetelmien 2-3 antamaa kuvaa kehityksen suunnasta. Voidaan mm. havaita, että mediaanin ja ylimmän
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5 %:n välinen tulonosuus on kasvanut 57.3 %:sta 59.1 %:iin. Todetaan
myös, että ylimmällä neljänneksellä tulonsaajista on enemmän tuloja
kuin alimqlalla -,kolmella neljänneksellä.
Esitettäköön vielä eräitä tunnuslukuja, joita on tapana käyttää tulonjaon epätasaisuutta tutkittaessa (asetelma 5). Tulojen puolituspiste, joka
on eräänlainen mediaanitulon vastine, on se kohta tuloasteikossa, jossa
tulot jakautuvat kahteen yhtä suureen osaan. Luku rx on laskettu Pareton
kehittämän kaavan 27 mukaan lähtökohtana ylimmän 5 %:n osuus tuloista. Maksimitulontasauksen prosentti osoittaa tulomäärän, joka olisi
siirrettävä suurituloisilta pienituloisille, jotta kaikilla olisi yhtä suuret
tulot. 28 On huomattava, että tulonjaon epätasaistuessa puolituspisteen
alapuolella olevien henkilöiden suhteellinen m~ärä kasvaa pisteen yläpuolella olevien osuuden pienentyessä. Maksimitulontasauksen prosentti
osoittaa samoin nousua, luvun rx sen sijaan pienentyessä.
Asetelma 5. Tulonjaon epätasaisuuden tunnuslukuja
Maksimitulontasauksen prosentti
Koko
Kaup. ja
Maalaismaa
kaupp.
kunnat

Tulonsaajat puolituspisteen
alapuolella yläpuolella
~1952

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

%

%

76.1
76.0
76.7
77.3
77.2
77.1
78.1
78.6

23.9
24.0
23.3
22.7
22.8
22.9
21.9
21.4

2.32
2.29
2.24
2.24
2.20
2.19
2.17
2.15

28.1
28.1
29.1
30.3
30.5
30.6
31.1
31.7

27.1
26.9
27.8
28.2
29.0
28.8
29.3
29.0

27.5
27.5
28.5
29.2
29.8
30.0
30.5
31.8

Kaikkien tunnuslukujen mukaan on tulonjaon erilaistuminen ollut
käynnissä tutkimusvuosina. Maksimitulontasauksen prosentit osoittavat,
että erilaistuminen on ollut jyrkempi maalaiskunnissa kuin kaupungeissa
ja kauppaloissa ja osittain myös voimakkaampi kuin koko maassa keskimäärin. Edustavan aineiston suhteellisen pienuuden vuoksi kysymyksessä voi kuitenkin olla hajonnan vaikutus. Tulonjaon epätasaistuminen
on esitetty graafisesti kuviossa 3, johon on piirretty vuosien 1952 ja
1959 jakautumien Lorenzin käytät.
(X

VW'

Kaava on seuraava: PjY =
0.05,
jossa Y = koko tulo
P = ylimmän 5 %:n tulo.
28. Tätä tunnuslukua pidetään yleensä parhaana. epätasaisuuden mittana. Vrt.
RAGNAR BENTZEL; Inkomsifördelningen i Sverige. Uppsala 1953, s. 197. Ks. myös
MATTI LEPPO Johdatusfinanssipolitiikkaan. Helsinki 1947, s. 245.
27
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Kuvio 3. Vuosien 1952 ja 1959 jakautumien Lorenzin käyrät
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Tulonsaajat

Todettakoon, että Fougstedtin laskelmien mukaan ei tulojen jakautuminen Suomessa ennen toista maailmansotaa' osoittanut selvää kehitystä suuntaan tai toiseen. Pareton luvun ja suhdanteiden välillä näyttää kuitenkin olleen selvä yhteys. Jakautuma on ollut tasaisempi laskukausina ja epätasaisempi nousukausina. 29
Meillä on varsin yleisenä käsityksenä ollut se, että tulonjako on
Suomessa - kansainvälisesti katsoen - suhteellisen tasainen ja että
tämä tasaisuus nykyisin on suurempi kuin ennen sotaa. 30 Onko oletettava, että tilasto aineiston osoittama tulonjaon muuttuminen on näennäinen, johtuen aineistossa piilevistä, toistaiseksi tuntemattomista tekijöistä? Vai onko päädyttävä siihen johtopäätökseen, että Suomi kuuluu
vielä kehitysprosessin alaisiin maihin, joissa toisaalta imetään tehok29 GUNNAR FOUGSTEDT Inkomstens fördelning i Finland, Ekonomiska Samfundets
tidsskrift 1948:4, s. 254 ja seur.
Laskelmat on tehty verotilaston aineiston perusteella, josta puuttuvat alempituloiset verottomat henkilöt. Tuloksia ei sen vuoksi voida täysin verrata esillä olevaan
tutkimukseen. Mainittakoon, että verotettujen henkilöiden aineistoon perustuva
Lorenzin käyrä vuodelta 1956 osoitti tulonjaon tasaantuneen vuoteen 1938 verrattuna. (Ks. Tulo-ja omaisuus tilasto 1956. SVT B:23, s. 27.)
30 EINO H. LAURILA Tulonjako ja tuottavuus. Suomen Pankin taloustieteellisen
tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:19, Helsinki 1958, s. 79 .
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kaasti kaikenlaatuista työvoimaa tuotannon palvelu}.<.seen ja toisaalta
koulutetaan korkeammin palkattua ammattityövoimaa niin voimakkaasti, että ammattimiesten ja toimihenkilöiden suhteellisen osuuden
nopea lisääntyminen erilaistaa tulonjakautumaa?31
Seuraavassa esityksessä verrataan tulotilaston aineistoa eräisiin muiden tilastojen suureisiin. Samoin kohdistetaan huomiota erinäisiin tekijöihin, jotka ovat saattaneet vaikuttaa tulojen jakautumiseen. Suppean
artikkelin puitteissa ei kuitenkaan ole mahdollista syventyä seikkaperäisesti kysymyksen kaikkiin puoliin.
Indeksiluvut seuraavassa asetelmassa osoittavat, miten tulot jakautuivat horisontaalisesti elinkeinohaaroittain. Luvut perustuvat tulo- ja
varallisu ustilastoon.
Asetelma 6. Yksityisten henkilöiden tulojen jakautuminen elinkeinohaaran mukaan
indeksilukuina (1952 = 100)

1952
1953
1954
1955
1956
'1957
,1958
1959

Maatalous

Teollisuus

Kauppa

Liikenne

Palvelukset

Yhteensä

100
104
110
112
119
121
127
125

100
104
112
123
141
147
146
164

100
103
113
130
150
163
178
189

100
103
111
124
151
163
172
175

100
111
117
133
166
180
198
217

100
105
113
123
142
150
157
168

Luvuista käy selvästi ilmi, että tulojen suhteellinen lisäys on ollut
suurin elinkeinossa »palvelukset» eli yli 100 %. Toisella sijalla on ollut
elinkeino »kauppa». Liikenteen ja teollisuuden piirissä on kehitys ollut
.hitaampi, mutta kuitenkin selvästi ripeämpi kuin elinkeinossa »maa.talous», jonka tulot ovat nousseet vain 25 0/0' Laskemalla vastaavat
indeksiluvut tulonsaajista havaitaan, että kaupan alalla toimivien luku
on lisääntynyt eniten eli 46 %. Vastaavat nousuprosentit ryhmissä
»palvelukset», »liikenne» ja »teollisuus» olivat 39, 22 ja 13.
31 Todettakoon, että TITMUSS on varsin kirpein sanoin arvostellut Englannissa
suoritettuja tulonjakotutkimuksia (Seersin, Lydallin ym. ja jopa virallisluonteista
»Annual Report of Board of Inland Revenue'ta»). Nämä selvitykset päätyvät toteamukseen, että henkilökohtahien tulonjako Englannissa on viimeisten 25 vuoden
aikana tasaantunut. Titmuss epäilee, että tulokset saattaavat perustua epävarmaan
aineistoon ja arvelee, että tulojen jakautuminen on pikemminkin epätasaistunut. Hän
huomauttaa edelleen, että yhteiskunnassa on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut rakennemuutoksia, joiden johdosta sovinnaisten tutkimusmenetelmien käyttäminen tulonjakoa selvitettäessä ei enää ole mielekästä. Titmuss mt. s. 198.
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Asetelma 7. Ylimmän sadannespisteen ja mediaanin välinen suhde elinkeinohaaroittain (kertoimet ja vastaavat indeksiluvut, 1952 = 100)

1952
1'953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Maatalous

Teollisuus

4.46
4.67
4.86
4.71
4.45
4.47
4.71
4.90

3.61
3.64
3.85
3.93
3.96
4.05
4.19
4.18

100
105
109
106
100
100
106
110

Kauppa

100 7.20
101 7.35
107 7.53
109 7.88
110 . 7.69
112 . 7.83
116· l 8.35
116 9.25

100
102
105
109
107
109
116
128

Liikenne

3.00
2.96
3.20
3.22
3.45
3.28
3.26
3.25'

100
99
107
107
115
109
109
108

Palvelukset

Yhteensä

5.93
6.05
6.16
6.38
6.39
7.54
7.57
8.17

5.12
5.31
5.60
5.34
5.69
5,68
5.74
5.96

100
ro2
104
108
108
127
128
' 138

100
104
109
104
111
111
112
116

Asetelmasta 7 käy selville, miten ylimmän sadannespisteen tulon ja
mediaanitulon välinen suhde on kehittynyt eri elinkeinohaaroissa. Luvut
kuvastavat samalla tulojen hajontaa. Mitä suurempi kerroin, sitä suurempi etäisyys tuloissa mitattuna keskituloisten ja suurituloisten välillä.
Voidaan todeta, et.tä kertoimet ovat nousseet suh ~eellisesti eniten niissä
elinkeinoryhmissä (»palvelukset» ja »kauppa»), joissa tulojen lisäys on
ollut voimakkain.
Jos siirrytään tarkastamaan kansantulotilaston tietoja palkkasummista elinkeinoittain, voidaan todeta, että maatalouden ja teollisuuden
osuudet ovat tutkimusvuosien aikana alentuneet, rakennustoiminnan ja
liikenteen osuudet pysyneet suunnilleen ennallaan, kun taas julkisen
toiminnan, muiden palveluselinkeinojen sekä kaupan osuudet ovat nousseet. Lisäys on suhteellisesti suurin ryhmissä julkinen toiminta ja »muut
palvelukset». Tutkimalla koko kansantulon vastaavaa jakautumista todetaan suunnilleen samanlainen kehitys. Julkisen toiminnan ym. osuus
on noussut yli 100%, liikenteen yli 900/0, teollisuudenjakaupann. 65%
sekä maatalouden sivuelinkeinoineen 34 0/0' Näihin lukuipin sisältyvät
yritysten tulot, joten ne eivät ole täysin verrannollisia. Joka tapauksessa
käy selville, että tulojen kehitys on sekä tulotilaston että kansantulolaskelmien mukaan yleensä ollut samansuuntainen; tulot ovat tutkimusperiodin aikana kasvaneet suhteellisesti eniten elinkeinoryhmissä »palvelukset» ja »kauppa».
Selvitettäköön vielä työllisyydessä tapahtuneita muutoksia kansantulotilaston valossa. 32
32

Tilastokatsauksia 1959: 12.
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Asetelma 8. Kokonaistyöllisyyden kehitys suhdelukuina
Työkykyinen
väestö
Kokonais(15-64 v.)
työllisyys
Indeksiluvut (1952 = 100)

1950
1951
1952
191i3
1954
1955
1956
1957
195a
1959

99
99
100
101
102
103
104
105
105
106

Kokonaistyöllisyys
%:na työkykyisestä
väestöstä

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

62.7
64.4
63.9
62.9
64.3
65.7
66.0
64.6
64.0
63.9

97
100
100
99
103
106
108
106
105
106.

Siitä:
Työntekijät

Toimihenkilöt

Yksityiset
elinkein.harj.

94
101
100
99
104
109
111
109
108
109

93
96
100
101
106
111
114
114
115
117

104
102
100
100
98
98
98
97
95
95

Yksityiset
Toimielinkeino
henkilöt
harj.
% :na kokonaistyöllisyydestä

Työntekijät

47.0
48.8
48.4
48.1
49.2
49.8
50.2
49.7
49.6
49.8

19.1
19.2
20.0
20.3
20.6
21.0
21.1
21.5
21.9
22.0

33.9
32.0
31.6
31.6
30.2
29.2
28.7
28.8
28.5
28.2

Luvut osoittavat, että kokonaistyöllisyys on suunn piirtein seurannut työkykyisen väestön kehitystä. Toisaalta nähdään, että yksityiset
elinkeinonharjoittajat (ml. avustavat perheenjäsenet) ovat absoluuttisesti vähentyneet, kun taas molempien muiden pääryhmien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden, lukumäärä on kasvanut. Toimihenkilöiden
lisääntyminen on kuitenkin alusta alkaen ollut nopeampi kuin työntekijöiden. Asetelman alaosasta käy selville, että työntekijät käsittivät
tutkimuskauden lopussa vähän alle puolet ja toimihenkilöt runsaan
viidenneksen kokonaistyöllisyydestä.
Vertailun vuoksi esitetään seuraavassa työntekijöiden ja toimihenkilöiden vastaavat indeksiluvut tulo- ja varallisuustilaston mukaan.
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Asetelma 9. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden 1ukumääräinen kehitys tulot i1 aston
mukaan indeksilukuina (1952 = 100)

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Työntekijät

Toimihenkilöt

88
88
100
100
104
107
110
109
110
111

75
78
100
102
109
117
121
125
131
133

Toimihenkilöiden suhteellinen lisäys on myös tulotilaston valossa
selvästi ylittänyt työntekijöiden lisäyksen.
Työntekijäin ja toimihenkilöiden palkkatason suhteellinen kehitys
on ollut seuraava.
Asetelma 10. Työntekijöiden, toimihenki1oidenja virkamiesten palkkatason kehitystä
osoittavia indeksisarjoja
Keskitulo
tulotilaston
mukaan
(1952 = 100)
Työn- Toimitekijät henkilöt
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

100
101
105
112
123
130
130
139

100
102
104
111
131
137
145
155

Keskipalkka
teollisuustilaston
Ansiotasomukaan
indeksit33
(1952 = 100)
(1952 = 100)
Työn- Toimi- . Työn- Toimitekijät henkilöt tekijät henkilöt
100
101
104
109
115
124
130
137

100
103
106
112
126
135
145
154

100
99
102
110
123
129
134
141

100
103
105
113
130
137
146
153

Valtion
virkamiehet 34
(III-IV. 1951
= 100)
I
III IV
II

101
119
136
145
150
156

104
119
136
145,
152
157

101
114
130
138
146
152

101
115
129
137
146
154

Näiden indeksilukujen mukaan toimihenkilöiden tulot ovat yleensä
kohonneet jonkin verran nopeammin kuin työntekijäin tulot. Tulotilaston mukaan on jälkimmäisten tulojen kehitys kuitenkin ollut vuoteen
1956 asti ripeämpi. Myös valtion virkamiesten palkkakehitys näyttää
viittaavan siihen, että korkeimmilla virkamiehillä (palkkausryhmät 1
ja II) on palkkojen nousu ollut suhteellisesti suurempi kuin alempipaikkaisilla. Tämä johtunee osaksi siitä, että palkkauksessaan jälkeen33

34

Tilastollinen vuosikirja 1962, taulu 283.
Tilastokatsauksia.
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jääneiden ylempien virkamiesten palkkoja on ko. aikana korotettu suhteellisesti enemmän. On kuitenkin erikoisesti korostettava, että yllä
todettu kehityssuunta muuttuu, jos perusvuodeksi otetaan jokin aikaisempi vuosi kuin 1952. Tällöin pienipalkkaisten ansiotaso kohoaa keskimääräistä nopeammin.
Toimihenkilöiden ryhmä on kokoonpanoltaan varsin heterogeeninen.
Se sisältää runsaasti varsinkin naispuolisia henkilöitä, joiden tulot ovat
yleensä työntekijöiden keskiansioita alhaisemmat. Suhteellisesti hyvin
palkattujen ammattimiesten ja -naisten osuus on .ilmeisesti tässä ryhmässä kuitenkin niin painava, että se lyö leimansa koko palkkakehitykseen. Mainittakoon vielä, että suuripaikkaisilla henkilöillä on usein
muitakin tuloja, jotka eivät kuvastu palkkaindekseistä. Tällaisia ovat
esim. osinkotulot, joista tilaston mukaan yli puolet kuuluu suurituloisimmille. Hyvin palkatut ja sosiaalisen aseman saavuttaneet henkilöt
(ml. valtion virkamiehet) voivat lisäksi yleensä helpommin kuin alempipaikkaiset hankkia itselleen erilaisia lisätuloja (kuuluminen yhtiöiden
johtokuntiin, komiteanpalkkiot ym).
Edellä olevan johdosta voidaan todeta, että eri tilastojen mukaan
näyttää tulonmuodostus vuosien 1952--'--1959 aikana olleen vilkkainta
niiden elinkeinojen piirissä, joissa tulotaso ennestäänkin on keskimääräistä korkeampi. Samoin osoittavat ansiotilastot, että korkeampiin·
tuloluokkiin kuuluvien tulot ovat tutkimusvuosien aikapa yleensä kohonneet ripeämmin kuin alempiin tuloluokkiin kuuluvien. Tuntuu todennäköiseltä, että tämä kehitys on osaltaan myötävaikuttanut todettuun
tulonjaon erilaistumiseen.
Kiinnitettäköön vielä huomiota eräisiin tekijöihin, jotka ovat voineet
muuttaa tulonjaon rakennetta. Tällaisia ovat esim. tilaston peittävyydessä tapahtuneet muutokset, väestönsiirto asutuskeskuksiin, eri tulolähteiden osuuksien vaihtelut sekä naispuolisten tulonsaajien lukumääräinen kehitys tutkimusvuosina.
Asetelmasta l kävi selville, että tuloasteikon alarajana on koko
tutkimuskauden aikana ollut 10 nmk eli 1 000 vmk. Vuoden 1952
1 000 vmk oli kuitenkin rahanarvon alenemisen johdosta v. 1959 reaaliarvoltaan vain 752 vmk. Tämä merkitsee sitä, että tilaston peittävyys on
tutkimuskauden aikana parantunut. Voidaankin todeta, että tulonsaajien osuus työkykyisestä väestöstä on noussut n. 73 %:sta n. 78 %:iin.
Jos alimpien tuloluokkien rajat deflatoidaan elinkustannusindeksillä,
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todetaan, että tuloluokkiin 10-1 490 nmk kuuluvat tulonsaajat olivat
v. 1959 vähentyneet noin viidenneksellä vuoteen 1952 verrattuna.
Tästä päätellen tulonsaajien suhteellisen määrän kasvu ei siis ilmeisesti
ole keskittynyt alimpiin tuloluokkiin.
Yksityisistä tulonsaajista asui käsiteltävänä olevan ajanjakson alussa
59 O/Ö maaseudulla ja 41 % kaupungeissa ja kauppaloissa. V. 1959 olivat
vastaavat osuudet 57 ja 43 %. Tuloista ansaittiin kauden alussa keskim.
52 % kaupunkikunnissa ja 48 % maalaiskunnissa. V. 1959 olivat suhdeluvut 56 ja 44 0/0' Väestötilaston mukaan kaupunkiväestön osuus kokonaisväestöstä on vv. 1952-1959 noussut 32.9 %:sta 37.7 %:iin. Kaupunkilaistuminen on siis jatkunut ja iyhä suurempi osa maan tuloista
ansaitaan asutuskeskuksissa. Tulotaso on yleensä korkeampi kaupungeissa kuin maaseudulla. Mediaanitulo oli tutkimuskauden alussa kaupungeissa ja kauppaloissa keskim. 2 760 nmk ja kauden lopussa 3 760
nmk. Maalaiskuntien vastaavat luvut olivat 1 730 ja 2 250 n~k. Mediaanitulo on siis k~svanut kaupungeissa ja kauppaloissa jonkin verran
nopeammin kuin maalaiskunnissa.
Edellä todettiin, että tulonjaon epätasaisuus on maalaiskunnissa ollut
suurempi kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. Tämä näyttäisi olevan
ristirii.dassa ylläkuvatun asutuskeskuksiin tapahtuneen väestönsiirron
kanssa; maaseudulta ansiotyöhön lähtevät henkilöt ovat pääasiallisesti
nuoria ja pienituloisia. Ilmiö johtunee monen tekijän yhteisvaikutuksesta ja vaatisi perusteellisempaa tutkimista.
Jos tarkastellaan eri tulo lähteistä saatujen tulojen suhteellista kehi-::tystä tulotilaston mukaan35 todetaan, että palkkatulojen osuus kaikista
tuloista on koko tutkimuskauden ajan pysynyt verrattain stabiilina,
vaihdellen 77-79 %:n välillä. Myös elinkeino tulot samoin kuin erinäiset sekalaiset tulot (»muut tulot») ovat suurin piirtein säilyttäneet.
suhteellisen asemansa. Maatalouskiinteistöstä saadut tulot ovat sitä
vastoin alentuneet parilla prosenttiyksiköllä lO.5 % :iin v. 1959. Varsin
yllättävältä vaikuttaa »muiden kiinteistötulojen» kehitys. Tähän \ ryhmään luetaan muusta kiinteistöstä kuin maatalouskiinteistöstä saaduf,
lähinnä vuokratulot. Näiden osuus on nimittäin noussut 0.8 %:sla
35 Mainittakoon, että tulolähteen mukainen jakautuma puuttuu tulovuoden
1953 tilastosta. Lisäksi on todettava, että vuoden 1952 tilastossa on osa maatalouskiinteistötuloista ilmeisesti virheellisesti merkitty palkkatuloiksi. Luvut on korjattu
tätä tutkimusta varten.
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1.7 %:iin. Lisäys voi johtua 1950-luvun lopulla tapahtuneesta vuokrasäännöstelyn lieventämisestä, joka korotti vuokratuloja. On myös
mahdollista, ,että kiinteistötulojen verotusperusteita tai -käytäntöä on
muutettu tutkimuskauden aikana. Vuokratulojen paisuminen on ilmeisesti jonkin verran vaikuttanut kokonaistulojen jakautumisessa havaittuun muutokseen, sillä ne ovat yleensä olleet keskimäärin korkeammat
kuin palkkatulot.
Tilaston mukaan naisten tulot ovat yleensä alemmat kuin miehillä
keskimäärin. Esim. v. 1957 oli naisten keskitulo vajaat 60 % miesten
keskitulosta. Naisten keskimääräinen tulotaso oli mainittuna vuonna
korkein elinkeinoryhmissä »liikenne» ja »kauppa» sekä alhaisin elinkeinoryhmässä »maatalous.»36
Väestötilasto osoittaa, että työkykyisessä iässä olevien naisten osuus
koko työkykyisestä väestöstä on viimeisten neljänkymmenen vuoden
aikana muuttunut hyvin hitaasti. V. 1920 oli ikäluokissa 15-64 v.
naisia 51.2 %, v. 1926 51.6 % ja v. 1938 51.2 %. Tämän tutkimuksen
kannalta on merkillepantavaa, että 1950-luvulla on vastaava prosenttimäärä tasaisesti laskenut vuoden 1952 korkeammasta arvosta 52.6
vuoden 1959 arvoon 52.1 (ja edelleen 52.0 %:iin v. 1960). Absoluuttisesti on lukumäärä kuitenkin kasvanut noin kymmeneksdlä. Tulotilaston
mukaan oli tuloa saaneiden naisten luku samana aikana kasvanut
19.4 %. Naispuoliset tulonsaajat käsittivät tutkimuskauden alussa vähän
vaille puolet työkykyisessä iässä olevista naisista, kauden lopulla heidän
osuutensa oli selvästi kasvanut - vuosien 1957-1959 keskimäärä oli
siten 54 %.
Ansiotyössä olleiden naisten suhteellineri osuus eri elinkeinohaaroissa
on tulotilaston mukaan ollut seuraava.
Asetelma II. Naispuoliset tulonsaajat %:na kaikista tulonsaajista
elinkeinohaaroittain
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
36 Ks.
1960:5.

Maatalous
17.6
17.3
18.0
18.5
17.5
17.5
18.7
18.6

Teollisuus
30.9
29.0
30.3
30.5
31.3
30.6
29.5
29.1
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Kauppa
58.2
56.5
58.1
57.5
59.3
59.1
57.8
57.1

Liikenne
19.6
18.2
19.7
18.0
19.1
19.5
18.1
19.9

Palvelukset
71.0
72.2
71.8
71.4
70.2
69.3
67.8
67.7

Yhteensä
34.9
34.5
35.6
35.9
36.5
36.6
36.2
36.2

Miesten ja naisten tulot vuonna 1957, Tilastokatsauksia
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Jos verrataan kolmen ensimmäisen ja kolmen Vllmelsen vuoden
keskiarvoja keskenään, havaitaan naispuolisten tulonsaajien osuuden
kasvaneen 35 %:sta 36.3 %:iin. Elinkeinohaaroittain on kehitys epäselvempi. Vastaavalla tavalla lasketut keskiarvot osoittavat, että suhteellista lisäystä on tapahtunut ryhmissä »maatalous» ja »kauppa».
Myös naimisissa olevien naisten suhteellinen lisäys saattaa vaikuttaa
tulonjak()on. Perheenäideillä ei tavallisesti ole ammattikoulutusta, joten
he joutuvat yleensä alimpiin tuloluokkiin. Tulotilaston aineistosta käy
selville, että naimisissa olevien naisten lukumäärä on suhteessa kaikkiin
naispuolisiin tulonsaajiin kasvanut. Vuosina 1952-1954 osuus oli keskim. 32.8 % ja vuosina 1957-1959 keskim. 38.2 %. Rouvia on ollut
suhteellisesti eniten liikenteen, teollisuuden ja kaupan palveluksessa.
Tulonjakoon vaikuttavista tekijöistä mainittakoon vielä tulonsaajien
ikärakenteessa tapahtuneet muutokset. Verrattaessa keskenään tulonsaajien ikäjakautumaa vuosina 1952 ja 1959 havaitaan, että nuorimpien
(alle 24-vuotiaiden) suhteellinen lukumäärä on jonkin verran laskenut,
kun taas vanhimpien (55 vuotta täyttäneiden) osuus on kasvanut. Myös
mediaani-ikä osoittaa nousua (37 vuodesta 37.8 vuoteen). Mainitut
erot ovat niin pieniä, että niillä tuskin on ollut sanottavaa merkitystä.
Yllä selostettujen tekijöiden vaikutus kohdistuu pääasiassa tuloasteikon alkupäähän aiheuttaen lisäystä tai vähennystä pienten tuloluokkien
frekvenssiluvuissa. Niihin sisältyvät lisäksi osapäivä- ja tilapäistyöntekijöiden alati muuttuva, kirjava joukko - mm. koululaiset, jotka kesäisin
ovat muutaman päivän tai viikon ansiotyössä. Tämä poikkeusluonteinen
tuloasteikon osa, joka peittää suunnilleen neljänneksen tulonsaajista,
merkitsee tulonjakotutkimuksen kannalta häiriötekijää, joka saattaa
harhauttaa analyysin tuloksia. Näin on laita muuallakin, ja eräät tutkijat
ovat jopa ehdottaneet pienten tulonsaajaryhmien poistamista tutkimusaineistosta. 37 Tämä tekisi kuitenkin tulonjakotutkimuksen kohteesta
torson ja voisi harhauttaa analyysia toiseen suuntaan.
Tuloasteikon alkupään tarkastelun helpottamiseksi on kuvioon 4
piirretty kolmen tärkeimmän tulonsaajaryhmän jakautumista osoittavat
käyrät vv. 1952ja 1959. Tuloasteikot on merkitty tuhansin nykymarkoin.
Näihin käyriin liittyviä tunnuslukuja esitetään seuraavassa asetelmassa.
37 Ks. C. BRESCIANI-TURRONI On Pareto' s Law, J ournal of The Royal Statistical Society, VoI. C (1937), s. 425. Ks. myös HERMAN P. MILLER Income of the American
People. New York 1955, s. 9 ja seur.
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Asetelma 12. Eräiden tulonsaajaryhmien frekvenssijakautumien tunnuslukuja
vv. 1952 ja 1959
Maatalouden yrittäjät

Ql
Qz
Qs
VQ
SKQ

1952
1 170
1 810
2690
0.39
0.16

1959
1 120
2 140
3280
0.49
0.56

Työntekijät
1952
1 130
1880
2980
0.45
0.19

1959
1 310
2670
4390
0.54
0.12

Toimihenkilöt
1952
1 300
3 190
4630
0.56
-0.13

1959
2640
4710
7360
0.47
0.10

Kuviosta ja tunnusluvuista käy selville, että maatalousyrittäjien
ensimmäinen neljännespiste (QI) oli molempina vuosina käytännöllisesti
katsoen samalla tasolla - jopa vähän alentunutkin v. 1959. Molemmilla
muilla tulonsaajaryhmillä vastaava luku on noussut, toimihenkilöillä
varsin huomattavasti. Todettakoon, että toimihenkilöiden mediaanitulo
(Q2) on molempina vuosina ollut samaa suuruusluokkaa kuin työntekijöiden kolmas neljännespiste (Q3)' Mediaanitulo on noussut maatalouden yrittäjillä 18.2 %, työntekijöillä 42.0 % ja toimihenkilöillä 49.5 Olo.
Vastaavat nousu prosentit ovat kolmannen kvartiilin kohdalla 21.9.,
47.3 ja 59.0. Tämä huomattava jälkeenjääminen maataloustulojen
osalta johtuu osittain maatalouselinkeinon yleisestä taantumisesta,
osittain maatalouden nykyisestä verotusjärjestelmästä, ja sillä on ollut
ilmeinen vaikutus kokonaistulojen jakautumiseen.
Tuloje.n hajonta on vuotee.n 1959 mennessä jonkin verran kasvanut,
paitsi toimihenkilöillä, joiden hajontakerroin on vähän pienentynyt.
Jakautumien vinous on lisääntynyt maatalouden yrittäjillä varsin huomattavasti. Molemmilla muilla ryhmillä muutokset ovat pieniä.
Jos häiriöpesäkkeeksi osoittautunut ensimmäinen neljännes tulonsaajineen päivineen poistetaan kokonaisjakautumasta ja jäljellejääneistä lasketaan maksimitulontasauksen prosentit, todetaan jakautuman epätasaisuuden edelleen säilyvän. Uudet tunnusluvut ovat nimittäin 23.01
v. 1952 ja 25.74 v. 1959. Ensimmäisen neljännespisteen yläraja on
molempina vuosina n. 1 000 nmk:n kohdalla ja kuten kuviosta käy
selville, mainitulla operaatiolla poistetaan vain osa käyrien pinta-alasta.
5. Johtopäätöksiä
Esillä olevassa tutkimuksessa on todettu, että tulo- ja varallisuustilaston aineiston mukaan näyttää henkilökohtaisten tulojen jakautuminen Suomessa vUQsienJ952-1959 aikana eril4 istuneen siten, että suurituloisten tulo-osuus on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin pieni-
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Kuvio 4. Eräiden tulonsaajaryhmien frekvenssijakautumat vuosina 1952 ja 1959
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tuloisten. Väestön elinkeino- ja ammattirakenteessa samoin kuin tulosuhteissa tapahtuneet muutokset osoittavat, että tutkimusvuosien aikana
pn niiden elinkeinojen ja tulonsaajaryhmien suhteellinen osuus kasvanut,
joiden ansiotaso on yleensä keskitasoa korkeampi. Ansiotilastojen mukaan
todetaan kuitenkin, että mai~ittu kehitys rajoittuu 1950-lukua koskevaksi; jos jokin aikaisempi vuosi otetaan vertailun perusvuodeksi,
osoittautuu, että ansioiden suhteellinen kasvu on yleensä ollut ripeämpi niillä tulonsaajaryhmillä, joiden tulot ovat olleet keskimääräistä
alhaisemma t.
Analyysissa on edelleen käynyt selville, että tulotilaston mukaisen
jakautuman alin neljännes on perusaineiston puutteellisuuden vuoksi
tilastollisessa mielessä varsin heikko muodostaen häiriötekijän, jonka
vaikutus tulojen kokonaisjakautumiseen on otettava lukuun. On myös
mahdollista, että tulonjakoon on osaltaan vaikuttanut se seikka, että
1950-luvun alussa voimassa ollutta varsin tiukkaa hinta- ja palkkasäännöstelyä vuosikymmenen loppuun mennessä huomattavasti lievennettiin.
Tutkimusten tulosten perusteella voitaneen pitää todennäköisenä,
että tulonjaon erilaistumista on tapahtunut vuosina 1952-1959. Erilaistuminenon ilmeisesti kuitenkin tilapäinen ilmrö, joka ei. muuta sitä
pitemmän näkökulman kokonaiskuvaa tulonjaon kehityksestä, minkä
palkka- ja muut ansioindeksit sekä muut lähteet antavat.
Tulojen jakautumista koskevien kansainvälisten vertailujen tekeminen on yleensä hankalaa ja epävarmaa, koska perusaineistojen rakenne
samoin kuin laskelmaperusteetsaattavat vaihdella huomattavastikin eri
maissa. Jonkinlaisen käsityksen saamiseksi Suomen tulonjaon kehityksestä, kansainvälisesti katsoen, esitettäköön kuitenkin seuraavat kvinttiilijakautumaa koskevat prosenttiluvut.
Asetelma 13. Tulojen kvinttiilijakautuma (%) vv. 1949 (1952) ja 1957

Kvinttiili
1
2
3

4
5

Kansainvälinen
(U.S.A. ml.)
1949
1957
3.0
2.0
3.5
3.0
8.5
6.2
17.2
20.5
70.1
66.0

jakautuma38
(U.S.A. pl.)
1949
1957
4.0
5.5
6.0
4.5
11.0
9.2
18.6
21.5
59.0
60.7

Suomi39
1957
1952
4.1
3.2
11.7
9.8
15.1
16.4
25.0
24.5
44.6
45.6

38 SUPHAN ANDIC and ALAN T. PEACOCK The International Distribution of Income, 1949
and 1957, Journal ofThe Royal Statistical Society, 1961, s. 207.
39 T.ulo,- javwallisuu~#l,»wn
verrannollisia.

mll.~;:tan.

.
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Luvut osoittavat, että suurimman tulonsaajaryhmän (5. kvinttiilin)
osuus tuloista on Suomessa selvästi pienempi kuin kansainvälisesti keskimäärin. Toisaalta voidaan havaita, että keskituloisten ryhmään (2.--4.
kvinttiilit) kuuluvien osuus on Suomessa suurempi. Todettakoon mielenkiintoisena seikkana, että Yhdysvaltain a.ineiston poisjättäminen laskelmista tasoittaa varsin merkittävästi kansainvälistä jakautumaa. Kansainvälisesti katsoen on tulonjaon kehityksen seurauksena molempien ääriryhmien (1. ja 5. kvinttiilin) QSu.us pienentynyt ja vastaavasti keskituloisten osuus kasvanut. Suomessa on pienituloisten osuus samoin vähentynyt
mutta suurituloisimman viidenneksen osuus on jonkin verran kasvanut.
Keskituloisten asema on Suomessakin suhteellisesti parantunut. Joskin
lukuihin on suhtauduttava varauksin, voidaan niiden perusteella todeta,
että tulojen jakautuminen ko. vuosina näyttää Suomessa olleen vähän
tasaisempi kuin kansainvälisesti keskimäärin.

POST SCRIPTUM 1
Kirjoittanut
TIMO HELELÄ..

Kansantaloustiede on olemukseltaan kvantitatiivinen tiede. Sen tutkimuksen kohteenahan ovat esimerkiksi sellaiset inhimilliseen taloudelliseen käyttäytymi~een liittyvät seikat kuin hintojen ja palkkojen muutokset, tuontikysyntä ja kansantulo.
Viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa on kvantitatiivisiin menetelmiin perustuva empiirinen tutkimus mennyt nopeasti eteenpäin.
Tilastopohja on kohentunut, joten mittamiehille on tarjoutunut uusia
mahdollisuuksia. Nykyisin on itsestään selvää, että esimerkiksi kansantulotilastot muodostavat sekä perustutkimuksen että talouspoliittisen
selvitystyön selkärangan. Kuitenkin vielä ennen toista maailmansotaa
tämä oli ekonomistien haavekuva. Laskentatekniikan piirissä ovat
tietokoneet puolestaan merkinneet suorastaan vallankumousta. Tietokoneiden avulla on ollut mahdollista ryhtyä esim. kausivaihteluista puhdistettujen aikasarjojen joukkotuotantoon, mikä puolestaan on tehnyt
mahdo lliseksi suhdanneanalyysin kohen tumisen.
Kvantitatiivisen tutkimuksen eteenpäin meneminen ei kuitenkaan
ole johtunut pelkästään tilastoinnin tehostumisesta ja laskentatekniikan
kehittymisestä. Edellytyksenä on ollut myös teorian piirissä tapahtunut
kehitys kohti operationaalisuutta, mitä on ollut omiaan tukemaan moninaisen taloushistoriallisen ja institutionaalisen aineiston systemaattinen
läpikäyminen.
1

Lectio praecursoria Helsingin Yliopistossa 5. 10. 1963.
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Taloudellisen tutkimu~sen tehostuminen liittyy myös ,siihen, 'että
julkisen valla~ harjoittaman talouspolitiikan odotetaan nykyisin entistä
enemmän korjaavan markkinataloudellisen sektorin heikkouksia. Jo
1930-luvulta saakka yleisesti hyväksytty vaatimus on ollut, että talouspolitiikan tulisi olla suhdannevaihteluita tasaavaa. Sen sijaan tuoreempaa perua on pyrkimys taloudellisen kasvun nopeuttamiseen julkisen
sektorin toimenpiteiden avulla.
Tässä yhteydessä lienee paikallaan palauttaa mieleen J. A. SCHUMPETERin toteamus Econometrican ensimmäisessä numerossa vuonna
1933, jolloin hän kirjoitti seuraavaa: l
»Ainoa tie sellaiseen tilanteeseen, missä tieteemme todella voisi
antaa positiivisia neuvoja poliitikoille ja liikemiehille, johtaa kvantitatiivisen työn kautta. Niin kauan kuin emme pysty pukemaan väitteitamme numeroihin, käytännön miehet eivät tule kuuntelemaan
tieteemme ääntä, vaikka se tilapäisesti saattaisikin auttaa välttämään
karkeiden virheiden tekemistä. Kaikki käytännön miehet ovat luonnostaan ekonometrikkoja, koska he epäilevät kaikkea sitä, mitä ei
voida tosiasioiden avulla osoittaa oikeaksi.»
Talouspolitiikan kokonaisvaltaisuuden korostaminen ja markkinataloudellisissakin maissa esiintyvä pyrkimys järkiperäiseen, suunnitelmalliseen talouspolitiikkaan on asettanut tie te ellemme uusia vaatimuksia.
Ekonomisteilta vaaditaan entistä tarkempia tietoja talouspoliittisten
toimenpiteiden kvantitatiivisista vaikutuksista. Seurauksena on ollut
pyrkimys ennakointikykyisten mallien konstruoimiseen, ja viime vuosien
aikana on miltei kaikissa teollistuneissa maissa ryhdytty konstruoimaan
kokonaistaloudellisia malleja kansantalouden toimintamekanismin selvittämiseksi ja talouspolitiikan apuvälineeksi .
Tapahtuneista edistysaskelista huolimatta ei ole kuitenkaan syytä
tuudittautua uskoon, että kansantaloustiede olisi saavuttanut kaikki ne
vaatimukset, joita sille kvantitatiivisena tieteenä asetetaan. Olemme
vielä mitä suurimmassa määrin keskellä hypoteesien muodostamisvaihetta. Kipeimmin tutkimusta kaipaavat ongelmat ovat usein tieteiden
raja-alueilla ja/tai sellaisia, jotka vaativat useamman kuin yhden tutkimusmenetelmän soveltamista. Tekee mieleni jälleen lainata SCHUM1 J. A. SCHUMPETER The Common Sense of Econometrics, Econometrica, Jan. 1933, julkaistu teoksessa Essays of J. A. Schumpeter, edited by RICHARD V. CLEMENCE, Cambridge, Mass. 1951 s. lO7.
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PETErua, joka artikkelissaan The Analysis 01 Economic Change totesi seuraavaa: 2
»Erityisesti on välttämätöntä saada aika,an ko-ordinaatiota historiallisen, tilastollisen ja analyyttisen tarkastelutavan kesken, sillä kunkin
alan edustajia vaivaa haluttomuus yhteistoimintaan, mikä johtuu
ekonomistien kesken vallitsevista eroista koulutuksessa, maussa ja
näkö piirin laajuudessa.»
Voimme todeta, että suuri osa tutkimustuloksista on edelleen aikaan
ja paikkaan sidottuja rajoittuneita kuvauksia. Tulokset ovat siten luonteeltaan vielä suuressa määrin kvalitatiivisia tai niin kuin JAAKKO
RAILO on todennut: 3 »Niillä on pikemminkin keskustelupuheenvuorojen luonne.»
Seuraavassa pyrin lyhyesti luonnehtimaan niitä ongelmia, joiden
kanssa kvantitatiivisen tutkimuksen parissa työskentelevä ekonomisti
välttämättä joutuu tekemisiin.
Tutkimuskentän alustava läpikäynti ja tutkimustehtävän rajaaminen
tapahtuu yleensä ekonomistin intuition varassa. Aineksina käytetään
teoreettista näkemystä, institutioiden tuntemusta ja lähdeaineistoon
perehtymistä. Ensimmäinen todella hankala ongelma on tämän jälkeen
siirtyminen teoriasta tai teorioista malliin. Esimerkiksi liikakysyntäteorian mukaan palkkojen muutokset riippuvat liikakysynnän tasosta.
Teoria ei kuitenkaan kerro, voidaanko riippuvuussuhde olettaa lineaariseksi vai onko pyrittävä ei-lineaariseen malliin. Teoria antaa toisin
sanoen lähtökohdat kokonaisen mallijoukon konstruoimiseen.
Mallin muodon valinta on tällöin suoritettava etupäässä sen institutionaalisen ja muun kvalitatiivisen tietämyksen avulla, joka tutkijalla
on kyseisestä ilmiöstä. On turvauduttava ns. täydentäviin lisäolettamuksiin, jotka hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti olisi tuotava esille myös
eksplisiittisesti. Varsin usein tämä vaihe sivuutetaan, ja mallin valinta
suoritetaan alustavien laskelmien avulla; suoritetaan laskennallisesti
eräiden mallien »uloslyöntiajo».
Mallin muodon valinnan jälkeen seuraavat kvantitatiivisessa tutkimuksessa ratkaisut, jotka liittyvät muuttujien konstruoimiseen. Kerätty
2 J. A. SCHUMPETER The Analysis of Economic Change, Review of Economic Statistics,
May 1935. Julkaistu emo teoksessa Essays ofJ. A. Schumpeter, s. 134.
3 JAAKKO RAILO Teoria,malli, todellisuus, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1961,
nide 3, s. 226.
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tilasto on harvoin sellaista, että siitä edes perusteellisesti muokkaamalla
saataisiin teoreettisesti perustellut muuttujat. Jälleen on edessä lisäolettamusten tekeminen, jotta voitaisiin alkaa usein hankala ja aikaaviepä
muuttujienkonstruoin ti.
Vaikeudet eivät kuitenkaan vielä ole tässäkään vaiheessa voitettuja.
Edessä on tutkijan kannalta hankala vaihe: estimointimenetelmän valinta. Tässä kysymyksessä on pakko turvautua tilastoasiantuntijoiden
apuun. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kukin estimointimenetelmä perustuu tiettyihin olettamuksiin muuttujien tai virhetermien
jakaantumasta jne. Estimoinnin tilastollinen teoria antaa tällöin kriteeriot. Kuitenkin vain talousteoriasta . ja yleisestä taloudellisesta tiedosta
on periaatteessa mahdollista löytää perustelut valinnan suorittamiseksi.
Kuitenkin olemme jälleen suureksi osaksi tutkimattomien ja selvittämättömien kysymysten edessä. Olemme ottamassa alkuaskeleita alueelle,
josta R. BENTZEL ja B. HANSEN ovat käyttäneet nimitystä »economic
theory of disturbances».4
Lopuksi on syytä vielä tarkastella viimeistä vaihetta kvantitatiivisessa tutkimustyössä, eli johtopäätösten tekemistä. Mikäli kysymyksessä
on empiirinen tutkimus, joka liittyy johonkin osamarkkinaan tietyssä
maassa tiettynä ajanjaksona, on luonnollisesti kysymys ajallisesti ja
paikallisesti rajoitetusta mallista, joka yleistysten kannalta saattaa antaa
parhaassa tapauksessa idun hedelmällisiin hypoteeseihin. Toisaalta
kvantitatiivisilla tuloksilla on perimmältään monessa tapauksessa ainoastaan kvalitatiivinen luonne, jos tuloksia tarkastellaan koko kansantalouden toimintaa kuvaavan mallijärjestelmän valossa. Tässä valossa
on todennäköistä, että yhden yhtälön puitteissa suoritetun tarkastelun
tuloksena olevat parametrien estimaatit ovat harhaisia.
On kuitenkin syytä pitää mielessä, että partiaalianalyysi on monessa
tapauksessa välttämätön esivaihe edettäessä kokonaistaloudellista tarkastelua kohden. ERIK LUNDBERG onkin huomauttanut hiljattain ASSAR
LINDBEcKin kirjaa tarkastellessaan, että pyrittäessä saamaan aikaan
approksimatiivisesti oikeita tuloksia, partiaalianalyysi saattaa antaa
riittävän hyviä tuloksia eräistä ongelmista myös silmälläpitäen kokonaistaloudellisia yhteyksiä. On vain pidettävä mielessä ne rikkeet, joita
4 R. BENTZEL and B. HANSEN On Recursiveness and Interdependence in Economic Models,
Review of Economic Studies 1954-55, s. 167.
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tehdään eristettäessä jokin osamarkkina lähemmän tutkimuksen· kohteeksi. 5
Tässä yhteydessä on ehkä paikallaan viitata FRANKLIN M. FIsHERin
teokseen A Priori Information and Time Series Anarysis. 6 Hän näet huomauttaa, että kokonaistaloudellisetkin mallit ovat tietyssä mielessä partiaalisia malleja. Niissä oletetaan koko joukko tekijöitä muuttumattomiksi"
mitä ne eivät suinkaan aina ole. Ekonomistit itse asiassa tutkivat laajaa
yhtälöryhmää, joka on osa vielä laajemmasta koko sosiaalista käyttäytymistä kuvaavasta yhtälöryhmästä. Talouspolitiikan teoriaa koskeva
tunnettu yleisesitys 7 puolestaan päättyy huomautukseen, että talouspolitiikassa on pakko ottaa huomioon paitsi taloudellisia näkökohtia
myös institutionaalisia, juridisia, teknillisiä ja psykologisia. Vaikka keskeisimmät ehkä on otettu malldssahuomioon, on talouspolitiikan suuntaviivoja vedettäessä pidettävä mielessä myös kyseiset ei- taloudelliset
tekijät.
Kun tutkimuksen kohteena on palkkojen määräytyminen melko pitkän
ajanjakson kuluessa, jolloin institutionaalisissa olosuhteissa on tapahtunut voimakkaita muutoksia, herää kysymys, missä määrin on mahdollista.
traditionaalisten taloustieteellisen analyysivälineiden avulla saavuttaa.
kvantitatiivisesti mielekkäitä tuloksia. Tutkimuksen kvalitatiivinen luonne sekä analyysin suorittamisen että tulosten tulkinnan yhteydessä työntyy tällöin pakostakin etualalle. Tämän vuoksi palkkojen määräytymisen analysointi on varsin usein haluttu sysätä varsinaisen talousteorian
ulkopuolelle, ja malleissa palkkojen on oletettu määräytyvän tarkastelun
kohteena olevan systeemin ulkopuolella.
CARL ERIK KNOELLINGER onkin huomauttanut,8 että meillä on var&in häilyvät tiedot siitä, millainen sosiaalinen mekanismi ohjaa palkanmuodostusta silloin, kun työmarkkinat ovat täysin organisoituneet. Voitaneen edelleen katsoa selvitetyksi, ettei palkkateoria, joka voimakkaasti
korosti puhtaasti markkinataloudellisia tekijöitä, anna riittäviä välineitä nykyaikaisten työvoimamarkkinoiden analysoimiseen. Onkin syytä
korostaa, että taloudellisia tekij.öitä korostavia hypoteeseja olisi täyden5
6

ERIK LUNDBERG Studief i monetär analys 1, Ekonomisk Tidskrift, Juni 1963, s. 60 ..
FRANKLIN M. FISHER A Priori Information and Time Series Analysis, Amsterdam 1962,.

s. 5.
J. TINBERGEN On the T,heory of Economic Policy, Amsterdam 1955, s. 74-78.
CARL ERIK KNOELLINCER Penningvärde, sysselsättning och ekonomisk tillväxt, Ekonomiska Samfun~ets Tidskrift 1960, s. 41.
7

8
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nettävä esimerkiksi työmarkkinaosapuolten neuvotteluasemassa tapahtuvia vaihteluita, työmarkkinataktiikkaa ja järjestöjen päätöksen tekoa
koskevilla aineksilla. Tällöin joudutaan kuitenkin useiden yhteiskuntatieteiden rajamaille. Tämä merkitsee kvantitatiivista tutkimusta ajatellen vaikeiden mittausongelmien esiintyöntymistä. Ongelma on yksittäisen tutkijan kannalta hankala, mutta tieteemme kannalta lienee syytä
yhtyä sosiologiystäväni huomautukseen, että menetelmät olisi valittava
ongelmien mukaan eikä ongelmat menetelmien mukaan.

KESKUSTELIJA
SUOMEN TALOUDELLISET KASVUMAHDOLLISUUDET
RUOTSALAISIN SILMIN
Professori ERIK DAHMEN, joka toimii Tukholman kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professorina, on julkaissut teoksen Suomen taloudellinen kehitys ja talouspolitiikka. Vuodet 1949-1962 sekä tulevaisuuden näkymiä. 1 Professori Dahmen ryhtyi tutkimustehtävään Suomen Pankin
pyynnöstä.
Koska taloudellista kasvuamme koskevat kysymykset ovat meillä
hyvinkin ajankohtaisia, on toimitus katsonut aiheelliseksi virittää keskustelua professori Dahmenin esittämien ajatusten johdosta. Dosentti
PAAVO KAARLEHTO, fil.tri MAUNO KOIVISTO, yhteiskuntat.lis. JUSSI
LINNAMO ja professori LARS WAHLBECK suostuivat esittämään arviointinsa professori Dahmenin analyyseista ja suosituksista.
TOIMITUS

1 Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja C 4, Helsinki 1963.

JUSSI LINNAMO:

TALOUDELLISEN KEIDTYKSEN TUTKIMINEN:
POIKKEAVA MIELIPIDE
Kun teoksen nimenä on »Taloudellinen kehitys ja talouspolitiikka,
vuodet 1949-1962 sekä tulevaisuudennäkymiä», on kommentaattorin
aiheellista paneutua kysymykseen, miten tekijä on katsonut parhaaksi
tutkia taloudellista kehitystä. Menettelytavan valinta ratkaisee tavallaan
sen, mitä menneestä sanotaan ja tavan, miten tulevaisuuden perspektiivejä hahmoitetaan. Yhdyn täydellisesti Dahmenin käsitykseen »ettei
tieteen tehtävänä ole valokuvan tavoinjäljentää todellisuutta sen kaikessa
monisäikeisyydessään, ei edes selvittää kaikkia eri näkökulmista tärkeinäkin pidettäviä piirteitä.»l Sen sijaan olen jyrkästi eri mieltä Dahmenin
kanssa siinä, että objektiivisuuden käsite ei vaadi täsmällisempää selvittelyä! Nimenomaan talouspoliittisia kysymyksiä käsittelevässä teoksessa on välttämätöntä historiassa selvittää, mitkä ovat olleet tavoitteet.
Tätä Dahmen ei ole tehnyt.
Luvussa, joka on otsikoitu »Taloudellisen kehityksen tutkiminen»,
Dahmen suorittaa tutkimusmenetelmän valinnan. Hänen käsityksensä
mukaan kehitystä voidaan tarkastella joko kas v u n a tai muu t t um i sen a (tillväxt, omvandling). Dahmenin esittämän jaon mukaan
kehitystä kas v u n a tutkittaessa huomio kohdistetaan mm. kansantulotilastoilla mitattavissa oleviin suureisiin, kuten kansantuotteen kokonaiskasvuun tai kansantuotteen kasvuun henkeä tahi työkykyisessä iässä
olevaa taikka ammatissa toimivaa henkilöä kohden. Edelleen Dahmenin
mukaan kansantuotteella voidaan mitata tekniikan, yritystoiminnan,
pääomanmuodostuksen, väestönkasvun jne. luomaa taloudellista ekspansiota. Viimeksi mainittuun väitteeseen en täydellisesti yhdy.
Taloudellista muu t t U m i s t a analysoitaessa on päähuomio
kohdistettava niihin yhteyksiin, jotka »edellä käsiteltyjen makrotaloudel1
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listen mallien avulla eivät tule tutkituiksi.» Analyysin kohteeksi on
otettava tekniikan edistyminen, yrittäjätoiminta, innovaatiot ja niiden
ohessa myös vanhentuneen tekniikan ynnä kilpailukyvyttömien yritysten
hylkääminen, lyhyesti sanoen uuden ja vanhan välinen taistelu talouselämässä. Sama koskee myös väestön kehitystä sekä institutionaalisten ja
poliittisten olojen muutosta. Vasta tuolloin päästään - edelleen Dahmenin mukaan - kunnolla käsiksi kehitysmahdollisuuksiin, kehityksen
liikkeellepanevaan voimaan ja sen sisimpään olemukseen (innebörd).
Tämä taas vaatii osittain edellä hahmoitelluista käsitteistä poikkeavia
analyysivälineitä. Mielenkiinnon suuntautuessa talouselämän muuttumisprosessiin tarvitaan käsitteitä, jotka eivät ole yhtä a b s t r a k t i s i a
(harv. J. L.) kuin suuret, enemmän tai vähemmän summittaiset kokonaiskategoriat. Käytännössä analyyttisten tuntosarvien uusi viritys (ruotsiksi: inställning av det analytiska sökarljuset) johtaa siihen, että looginen
aukottomuus särkyy sekä että täsmällisyydestä ja havainnollisuudesta
joudutaan melkoisesti tinkimään.
Olen tähän saakka seurannut kiinteästi Dahmenin omaa esitystä.
Kun lukija ehtii esiteltävän kirjan sivulle 12, jossa analyyttisten tuntosarvien viritys tapahtuu, hän epäilemättä uskookin, että virityksen
yhteydessä särkyy looginen aukottomuus. Millaisia ovat ne käsitteet,
joiden tulisi samanaikaisesti olla »ei yhtä abstraktisia kuin suuret, enemmän tai vähemmän summittaiset kokonaiskategoriat», mutta kuitenkin
melkoisesti vähemmän täsmällisiä ja havainnollisia. Dahmen toteaa
näet, että täten päästään käsiksi kehityksen sisimpään olemukseen. Saksalainen idealistinen filosofia a la Hegel on tiettävästi kehitellyt Kantin
oppia asioiden perimmäisestä olemuksesta ja päätynyt tulokseen, että
esim. hengen olemus on hengen olemus. Pelkään, että epätäsmällinen,
epähavainnollinen ja loogisesti aukollinen taloudellisen kehityksen olemuksen tutkiminen johtaa myös tulokseen, että taloudellisen kehityksen
olemuksen syvin olemuksellinen sisältö on kehityksen olemus.
Dahmenin esitys kehitystapahtuman eri tutkimusmahdollisuuksista
on mielestäni vähintään puolueellinen. Kuten esiteltävän kirjan lähdeviittauksista ilmenee, ei Dahmenin käsityksen mukaan ns. kasvun teoriassa ole tapahtunut oleellisia muutoksia sitten HARRonin ja DOMARin
1940-luvulla julkaistujen artikkelien tai COBBin ja DouGLAsin jo 1920luvulla julkaisemien tutkimusten. Näissä dynaamisen keynesiläisyyden
pioneeritöissä käsiteltiin koko kansantaloutta kuitenkin ainoastaan suuraggregaattina. On selvää, että silloin kun malli sisältää vain HarrodDomarin funktion ja Cobb-Douglas-funktion, on tuotannon kasvumahdollisuuksia pidettävä itsestään selvinä. Se johtuu jo mallien valinnan olettamuksistakin. Tällaisten mallien rakentaminen on kuitenkin
siirtynyt nykyisin talousdynamiikan alkefsoppikirjojen ensimmäisille
sivuille. Sen sijaan on uskomatonta tosiasioiden vääristelyä, kun kansantaloustieteen professori väittää, että yle e n s ä rakennettaessa ns.
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makrotaloudellisia kehitysmalleja pidetään kehitysmahdollisuuksia itsestään selvinä. Monisektorisiin kasvumalleihin sisältyy aivan yleisesti useita
kysyntäfunktioita.' Empiiristen kehitysmallien rakentelu ei päättynyt
suinkaan koko kansantaloutta koskeviin suuraggregaattimalleihin, vaan
johti nimenomaan monisektorimalleihin, joiden muodollinen tasapainoehto ei edes toteudu ilman eksplisiittisiä kysyntä- ja tarjontafunktioita.
Tämän alan kirjallisuus alkaajo 1940-luvulla tai viimeistään 1950-luvulla. 2
Väite, jonka mukaan Talousohjelmakomitean mietintö olisi perustunut laskelmiin,joissa kehitysmahdollisuuksia pidetään itsestään selvinä,
ei vastaa ainakaan sitä käsitystä, jonka allekirjoittanut sai mainitun
komitean työstä. Kaikkiaan yli 40 elinkeino ryhmän tuotteiden kysynnän
kehitys vientiin, kulutukseen, investointiin ja muiden elinkeinojen raakaaineeksi laskettiin eri mallien avulla. Asia on jokseenkin yksityiskohtaisesti selitetty Talousohjelmakomitean mietinnön II osan luvussa VI.
Dahmenin erehdys tässä kohdassa on toivottavasti luettava suomenkielestä suoritetun virheellisen käännöksen tilille. Minkään käännösvirheen
tilille ei kuitenkaan voida lukea väitettä, että yleensä makromalleissa
käytettäisiin kiinteitä teknillisiä kertoimia ja oletettaisiin tuotannontekijäin yhdistelmät muuttumattomiksi, kuten Dahmen teoksensa sivulla
11 väittää. Toisenlaista käsitystä asiassa - nimenomaan käytäntöön
tarkoitettujen suunnittelumallien kohdalla - edustavat mm. CHAKRAVARTy3 sekä STONE ja BROWN4 • Dahmen mainitsee tosin tässä yhteydessä SOLowin, joka ei ole viitatuissa artikkeleissa kirjoittanut käytännön
suuimi telmamalleista.
Vaikuttaa siltä, ettei Dahmen ole täysin tutustunut esim. vuoden
1956 jälkeen julkaistuun taloudellista Qhjelmointia käsittelevään kirjallisuuteen. Muutoin hän ei voisi väittää, että taloudellista kehitystä pidetään autonomisena kehityksenä ns. makrotaloudellisissa malleissa, joissa
institutionaaliset muutokset, yhteiskuntaolot, tavarainnovaatiot, yritysten syntyminen ja kuoleminen sekä väestön kehitys ovat eksogeenisiä
tekijöitä. Edellä esittämäni, suoraan Dahmenilta lainattu luettelo antaa
aiheen keskusteluun siitä, mitä eksogeenisilla tekijöillä ns. makromallissa
oikein tarkoitetaan. Allekirjoittanut määrittelee mallin eksogeenisen
tekijän tekijäksi, joka vaikuttaa analyysin kohteina oleviin taloudellisiin
2 ALLAN B. G. FISCHER Economic Progress and Social Securiry, London 1946; COLLIN
CLARK The Conditions of Economic Progress, Second Edition, London 1951; C. M. PALVIA
An Economic Modelfor Development Planning, Hague 1953; HOLLIS B. CHENERY, PAUL G.
CLARK, VERA CAO PINNA The Structure and Growth of the Italian Econorn...v, Rome and
New York, 1953; O. OKYAR The Three Sector Theory and Economic Development, Economie App1ique 1956. - Alan »standnd work», LEIF JOHANSEN A Multi-Sectoral Study
{}f Economic Growth, Amsterdam 1960, oli sekin jo kaksi vuotta vanha Dahmenin teok~
sen ilmestyessä.
.
3 S. CHAKRAVARTY The Logic of Investment Planning, Amsterdam 1959.
4 RICHARD STONE J. A. C. BROWN, A Long- Term Growth Model for the British
Econonry, teoksessa Europe's Future in Figures, ed. by R. C. GEARY, Amsterdam 1962.
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~ekijöihin, mutta johon analyysin kohteena olevat taloudelliset tekijät
eivät vaikuta. Täten esimerkiksi väestön muutokset vaikuttavat ainakin
Suomessa kokonaiskulutukseen, mutta kokonaiskulustus ei vaikuta väestön muutoksiin, mihin kokonaiskulutus voi tietenkin jossakin kehitysmaan taloudessa vaikuttaa esim. nälkäkuoleman välityksellä. Tätä vaikutussuhdetta ei Suomessa tiettävästi ole ollut ainakaan Dahmenin
tutkimuksen ajanjaksona. Yhteiskunta olot vaikuttavat epäilemättä tuotantoon; sosialistisen maan tuotannon allokointipäätökset muovautuvat
toisenlaisiksi kuin markkinatalouden tuotannon allokointipäätökset. Sen
sijaan on todistamaton ainakin se väite, jonka mukaan esimerkiksi tehdyistä allokointipäätöksistä »johtuvat» tavaravirrat muuttaisivat yhteiskuntamuodon. Tämä endogeeninen riippuvuussuhde merkitsisi sitä, että
kapitalisti siten vahingossa voisi suunnata tuotantonsa niin, että hän
eräänä kauniina aamuna heräisikin ilman vallankumousta syntyneessä
sosialistisessa yhteiskunnassa. Yhtä kammottava kokemus saattaisi odottaa päinvastaiseen suuntaan tapahtuneena kelpo marxilais-Ieniniläistä
teknokraattia. Jos institutionaalisilla oloilla tarkoitetaan verotusjärjestelmää, on tietenkin kiistatonta, että tutkittaessa verotusjärjestelmän
vaikutuksia tuotantoon, tätä järjestelmää pidetään eksogeenisena tekijänä. Esimerkiksi verotusjärjestelmän takia muuttunut tuotannon rakenne saattaa aiheuttaa tyytymättömyyttä, joka purkautuu siten, että verotusjärjestelmää muutetaan. Tuotanto itse ei kuitenkaan aiheuta tätä
muutosta, vaan ihmisten tiedostama tyytymättömyys ja sen takiaeduskunnassa syntynyt päätös. Verotusjärjestelmä ei ole endogeeniIlen.
Allekirjoittanut ei ymmärrä, miksi makrotaloudellisissa malleissa ei
voisi analyysin kohteeksi ottaa esim. tekniikan edistymistä, innovaatiota,
verotusjärjestelmää jne. Nämähän otetaan mukaan vaihtoehtoislaskelmissa ja silloin eksogeenisinä. Innovaatio merkitsee esimerkiksi panostuotos-analyysin kielellä yleensä sitä, että panosrakenne muuttuu ja/tai
rajapaäomakerroin taikka tuottavuus muuttuu. Kaikki, mikä voidaan
täsmällisesti määritellä, voidaan myös mitata - ainakin periaatteellisesti. Myönnän kernaasti, että sellaisia muuttujia kuin tekniikan edistyminen, yrittäjätoiminta, vanhentuneen tekniikan hylkääminen sekä
uuden ja vanhan taistelu talouselämässä on vaikeata mitata -määrittelemättä niitä. Asia ei kuitenkaan parane sillä, että tekijä jättää käsitteilleen kovin väljän sisällön. Jos taloudellista kehitystä on tutkittava uuden
ja vanhan taisteluna esim. väestön kehityksessä sekä institutionaalisten
j~ poliittisten olojen muutoksessa, voidaan näillä selittävillä tekijöillä
tarkoittaa miltei mitä hyvänsä, ellei käsitettä määritellä, tai - mikä
pahempaa - olla tarkoittamatta ylipäänsä mitään.
Dahmen puolustelee itseään sillä, että »voi olla parempi osua todennäköisesti osapuilleen oikeaan kuin olla eksakti, mutta todennäköisesti
väärässä». Epäilemättä näin onkin. Minusta olisi kuitenkin parasta olla
eksakti ja osua osapuilleen oikeaan. Huonoin vaihtoehto on taas impro-
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visoida ja osua todennäköisesti våärään. Eksakti ja väärään osunut voi
oppia virheistään ja välttää niitä. Improvisoija voi vain selitellä. Kun
Dahmen ajattelee osuvansa oikeaan improvisoimalla, olisi välttämätöntä
tietää, miten hyvä ja huono improvisoija erotetaan toisistaan. Ei kai
Dahmenkaan usko, että kuka tahansa improvisoija osuu oikeaan.
Dahmen ottaa esille myös keskustelun balanced growth- ja unbalanced growth-oppien välilläja ilmoittaa kannattavansajälkimmäistä. 5
Mielestäni molemmat sanat ovat sinänsä vain iskusanoja. Balanced
growth saattaa tarkoittaa miltei mitä tahansa suhteellisen vähän disaggregoitua makromallia, joka mahtuu ROSENSTEIN-RoDANin ja TIMBERGEN-Bosin6 väliin. U nbalanced growth on puolestaan HIRScHMANin 7
esittämä termi tavasta tutkia kasvupolitiikkaa. Epätasapainoisen kasvun
malli voidaan aina esittää matemaattisessa muodossa, jonka muuttujilla
on täsmällinen sisältö. 8 Eri asia on tietenkin se, onko kaikkia muuttujia
koskevia havaintoja tilastoitu.
Tilastoimisen puutteellisuus Suomessa, jota Dahmen valittaa9 , ei
olisi ollut hänelle esteenä monessakaan tapauksessa analyysin suorittamiselle. Kokonaan toinen asia on se, ettei tilastotietoja ole muokattu
siihen muotoon, joka olisi helpottanut itse analyysia.
Vakavampi puute on se, jos Dahmenin väitteen mukaan tuotannon
volyymi-indeksit ja työllisyysindeksit todella perustuisivat epäluotettaviin mittauksiin. 10 Dahmen ei kuitenkaan loppujen lopuksi tunnu asettavan tilastolaitostamme epäiltyjen aitioon, sillä hän itse julkaisee uudelleen koko joukon Suomen virallista tilastoa kirjansa liitteenä. Lukija saa
Dahmenin viitteistä sellaisen käsityksen, että esim. tuottavuuden »olemus» on jotain muuta kuin tuotoksen ja työpanoksen suhde. Kun kansäinvälisessä käytössä on sovittu, että edellä mainittua suhdetta kutsutaan
tuottavuudeksi, mittaa suhdeluku tuottavuutta. Jos sanalle »tuottavuus»
annetaan toinen »olemus» kuin suhdeluku, olisi se epäilemättä määriteltävä. Itse suhdeluvun laskeminen ei tietenkään anna selitystä siitä,
miksi tuottavuus on kovin erilainen eri elinkeinoissa. Selityksenä voidaan käyttää kaikkia mahdollisia muita tekijöitä, jopa Cobb-Douglasfunktiota.
Koska Dahmen itse ilmoittaa improvisoiva nsa, olevansa epätäsmällinen ja epähavainnollinen, ei teoksen loppusuosituksia voida arvostella.
DAHMEN!mt. Esitutkielma, alav. 7 siv. 134.
P. N. ROSENSTEIN-RODAN Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern
Europe, Economic Jom'naI, June-Sept. 1943; JAN TINBERGEN-H. C. Bos Mathematical Models ofEconomic Growth, New York-London 1962.
7 A. O. HIRSCHMAN, Strateg)l qf Economic Development, Yale 1958.
5

6

8 lMICHAEL LIPTON, Balanced and Unbalanced Growth in Underdeveloped Countries,
Economic Journal, Sept. 1962.
9 DAHMEN, s. 43.
10 DAHMEN, S. 20, 21 .ia 24.
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Kirjassa' esitetyt suositukset ovat vanhastaan tunnettuja Suomessa. On
mahdotonta sanoa, voidaanko Dahmenin suosittelemalla toimenpidenipulla saavuttaa ne tavoitteet, jotka hän uskoo niiden avulla saavutettavan. Dahmen uskoo niin tapahtuvan.
Allekirjoittaneelle ei talouspoliittisen ohjelman tekeminen ole uskon
asia, mutta en halua kiistää toisen uskoa. Arvoarvostelmissa pysyäkseni
totean, että Dahmenin kaunokirjalliset ansiot ovat mielestäni suuret.
Kääntäjä KIMMO KARA ansaitsee myös täyden kympin siitä, että hän on
siirtänyt kirjan tuoreen kieliasun suomenkieleen.

PAAVO KAARLEHTO:

MAATALOUS JA TALOUDELLINEN KASVU
Professori ERIK DAHMENin suorittamassa Suomen taloudellisen kehityksen ja talouspolitiikan arvioinnissa on maatalouden ja maatalouspolitiikan tarkastelulla varsin keskeinen asema. Maamme maatalousväestön määrän suhteellisen suuruuden ja toisaalta sen kansantulo-osuuden välisen epäsuhteen johdosta onkin luonnollista, että maatalouteen
sijoitettujen tuotannon tekijöiden potentiaaliin kasvutekijänä kiinnitetään erityistä huomiota. Professori Dahmenin tältä pohjalta esittämä
1950-luvun maatalouspolitiikan kritiikki voidaan nähdäkseni keskittää
seuraaviin viiteen kohtaan:
1. Maatalouspolitiikka johti työvoimanjäykkäliikkeisyyteenja hidasti
siten teollisen yritystoiminnan kehitysedellytyksiä.
2. Teollisuuden kehitystä hidastettiin maatalouden saamilla tulonsiirroilla, koska teollisuus joutui ne veroina kustantamaan.
3. Maatalouden investointien suorittaminen edisti kansantulon kasvua vähän, koska se sitoi tuotannontekijöitä toimintaan, jonka
tuotto oli muita huonompi.
4. Tulonsiirtopolitiikka hidasti maatalouden tuottavuuden kasvua.
5. Tulonsiirtopolitiikka avusti inflaatiota.

Lähtökohtana 1. kohdassa esitetyn kritiikin käsittelyllle on syytä
tarkastella lyhyesti nyt käytettävissä olevia tietoja maatalousväestön
kehityksestä 1950-luvulla. Väestölaskennan tulosten vielä puuttue~sa
Dahmen (s. 28) päätteli, että »maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa
saavien luku tuskin on voinut supistua erityisen paljon.» Tilastollisen
päätoimiston väestölaskennassa julkaisemien ennakkotilastojen mukaan
on maatilatalousväestön määrä vv. 1950-1960 supistunut 18.1%.
Ihmistyövoiman käyttöä viljelmillä koskevan tiedustelun tulosten mu-
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kaan on miesten työpanos supistunut vastaavasti 22 % ja naisten 17 %.
Maataloudelle olisi luonnollisesti ollut eduksi tätäkin voimakkaampi
siirtyminen muihin elinkeinoihin. Kysymys on vain siitä, missä määrin
noudatetun maatalouspolitiikan on katsottava muuttoliikettä supistaneen.
Dahmen mainitsee erityisesti asutuspoliittiset toimenpiteet ja pientiloihin sovelletut avustusmuodot maatalousväestöä paikoilleen sitovina
tekijöinä. Siitä, että asutuspolitiikka harhautui virheellisiin ja mikä pahinta, vaikeasti korjattaviin ratkaisuihin, nimenomaan maansaantiin
oikeutettujen piiriä laajennettaessa, ei kenelläkään taloudellisesti ajattelevalla ole mitään epäilyksiä. Uusien tilqjen muodostaminen on väestön
siirtymisen kannalta ollut todella haitallista, koska suunnilleen samoilla
investoinneilla olisi työvoima ilmeisesti saatu sijoitetuksi muihin elinkeinoihin sekä asutettavien oman että yleisen talouden kannalta edullisemmin. Tämän virheen toteamisee11- on erityistä syytä, koska vieläkin
näyttää olevan vaikeata kääntää toimenpiteitä tarpeeksi radikaalisesti
uusien tilojen muodostamisesta niiden yhdistämiseen tarpeeksi suuriksi
yksiköiksi. Niinpä ovat esim. lisämaan saannissa etusijalla olleet pienet
tilat, joista on tehty muutaman peltohehtaarin avulla jonkinlaisia
subsistenssiviljelmiä sen sijaan että olisi lisämaalla luotu todella elinkelpoisia tiloja.
Maatalouden tulopolitiikka väestöä sitovana tekijänä on käsitykseni
mukaan monessakin suhteessa toisessa asemassa kuin asutuspolitiikka.
Dahmen katsoo (s. 52), että »pientiloihin sovelletut avustusmuodot vähensivät yksityisen viljelijän houkutusta ja tarvetta lopettaa toimintansa
tai hankkia lisämaata.» Tällainen ei tilanne ilmeisesti 1950-luvulla ole
ollut. Tulevaisuuteen kohdistuvana esitetty varoitus on kuitenkin paikallaan. Jos pienviljelijöihin kohdistuvia avustusmuotoja voimakkaasti
lisättäisiin esim. nostamalla maatalouden hintatasolain perusteella tehtävien päätösten yhteydessä pinta-alalisää huomattavasti yli lain edellyttämän 10 %:n minimirajan, ajauduttaisiin jo muutamassa vuodessa
tilanteeseen, jossa pienviljelijätuesta saattaisi muodostua tietyissä suuruusluokissa viljelmän koon suurentumista ehkäisevä tekijä. Ennen kuin
pienviljelijäin avustusmuodot, sellaisina kuin niitä tähän asti on toteutettu, voidaan hyväksyä merkittäväksi siirtymistä ehkäiseväksi tekijäksi,
olisi osoitettava, että avustukset pien tiloille ovat olleet todella tuntuvia
ja että joillakin aloilla olisi ollut puutetta ao. tyyppisestä työvoimasta.
Pienviljelmien haltijoiden ja muissa elinkeinoissa toimivien välillä vallitsevan tulotaso eron suuruus on ollut ja on toistaiseksi varmasti riittävä
aikaansaamaan omalta osaltaan halua pois maataloudesta, kunhan siirtymisen muut edellytykset, ensisijaisesti uuden työpaikan saantimahdollisuudet ovat olemassa.
Kysymys työtilaisuuksien lisäämisestä maatalouden ulkopuolella muodostuu joka tapauksessa siirtymismäärän kannalta ratkaisevaksi, koska
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muuttoa maataloudesta kaupunkiin työttömäksi on pidettävä kaikista
vaihtoehdoista epätaloudellisimpana. Tässä yhteydessä joudutaan edellä
suoritetun Dahmenin kritiikin jaottelun 2. kohdan tarkasteluun. Missä
määrin maatalouden saarnat tulo siirrot ovat ehkäisseet teollisuuden kehitystä aiheuttamillaan veroilla? Tämän tekijän merkityksen selvittäminen kvantitatiivisesti on periaatteessa 'mahdotonta. Dahmen toteaa
varsinaisen teollisuuden investointien olleen vähäisiä, vain n. 20 0/0
kokonaisinvestoinneista. Jälkikäteen ei voida päätellä miten ne olisivat
muuttuneet, jos esim. voin hinnanalennuskorvaus, - joka muodostaa
pääosan maatalouden subventioista - olisi poistettu.
Investointien lisääminen kotimaisin pääomin olisi luonnollisesti vaatinut suolivyön kiristämistä. Mistä syystä tämän olisi pitänyt tapahtua
nimenomaan maatalouden kohdalla, missä tulot muutenkin ovat niin
paljon alhaisemmat kuin muilla sektoreilla, että elinkeino on valmis
luovuttamaan työvoimaansa täysin kotimaista kysyntää vastaavasti ja
enemmänkin? Maatalouden piirissä olevan työvoiman lähtövalmius huomioon ottaen koskee kysymys teollisuuden investointien lisäämisestä käsittääkseni koko kansantaloutta eikä mitenkään erityisesti maataloutta.
Nopean taloudellisen kasvun ainoana edellytyksenä ei suinkaan voida
pitää jonkin väestönosan kurjistamista siten kuin edellytetään Dahmenin
keppiohjelmassa (s. 60), missä »ankara pakko - nimittäin sangen
alhainen elintaso - olisi ajanut monet muihin elinkeinoihin.» On suorastaan yllättävää, että sangen alhaisen elintason taloudellisia vaikutuksia voidaan käsitellä niin suppeasta näkökulmasta kuin Dahmenin
kritiikissä.
Yhtä mieltä Dahmenin (s. 61) kanssa voidaan olla siitä, että maatalousnuorison koulutukseen olisi pitänyt kiinnittää paljon suurempaa
huomiota kuin mitä on tapahtunut. Työtilaisuuksien luominenhan ei
ole yksinomaan kvantitatiivinen, vaan mitä suurimmassa määrin myös
kvalitatiivinen ongelma. Koulutustarve ts. investointien lisäyksen välttämättömyys tälle alalle ei kuitenkaan käsittääkseni riipu tulonjakopolitiikasta siten kuin Dahmen (s. 60-61) esittää. Tarve on olemassa
riippumatta siitä onko taloudellisen kasvun tulokset jaettu suhteellisen
tasaisesti, kuten on tapahtunut, vai erittäin epätasaisesti, mitä Dahmen
pitää taloudellisesti oikeana. Koulutuksen puute tulee korostetusti esille,
kun otetaan huomioon, että maatalousväestön siirtymismahdollisuudet
mm. rakennustoiminnan piiriin - mikä lienee ollut tärkeimpiä siirtymismuotoja - saattavat tulevaisuudessa supistua. Varsinaisen teollisuuden palvelukseen siirtyminenhän edellyttää huomattavasti suurempaa koulutusta, koska tällöin vaaditaan tietoja ja taitoja, jotka maatalouden piirissä eivät kokemusperäisesti kehity.
Dahmenin maatalouden inve~tointeihin kohdistamaa arvostelua, on
jo edellä käsiteltyasutustoiminnan osalta. Uuden pellon raivaus ja
tilojen muodostaminen, joka 19S0-luvun alussa muodosti pääosan inves-
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toinneista, on epäilemättä. merkinnyt tuotannontekijöiden sitomista toimintaan, jonka tuotto on jäänyt muita vaihtoehtoja huonommaksi.
Erityiseksi taakaksi uuden pellon raivaus on muodostunut maataloudelle sen vuoksi, että tuotantokapasiteettimme on sen johdosta tuotteiden markkinoimismahdollisuuksiin verrattuna nykyisin selvästi liian
suuri, mikä rajoittaa mahdollisuuksia tuottavuuden korottamiseen intensiteettiä lisäämällä.
Kun Dahmen arvostelee (s. 52) myös maatalouden koneistamiseen
kohdistuneita investointeja, tapahtuu se tavalla, johon on vaikea yhtyä:
»Jollei maatalouden tuloja olisi nostettu ja jollei erityistä rahoitusapua
olisi annettu, ei monikaan niistä investoinneista olisi koskaan toteutunut, joita tehtiin mm. traktoreihin, leikkuupuimureihinja muihin maanviljelykoneihin.» Tämän johdosta on ensiksi todettava, etteivät koneostot Suomessa ole nauttineet mitään rahoitusapua, lukuun ottamatta
maanviljelijöiden koneyhtymille aikoinaan myönnettyjä vähäisiä määrärahoja. Toiseksi, vaikka hypoteesina hyväksyttäisiinkin Dahmenin ehdottama niin alhainen tulotaso maataloudessa, että se ei olisi pystynyt tuotantoa sisäisesti rationalisoimaan, on vaikea käsittää miten maataloustyövoimaa olisi ilman koneellistamista voitu vähentää, ja silti ylläpitää
kohtuullista tuotannon tasoa ja pyrkimystä omavaraisuuteen, jota vastaan Dahmen ei esitä väitteitä. Kokonaan eri asia on, että koneita olisi
voitu käyttää tehokkaammin, jos tilojen keskikoko olisi ollut suurempi.
Maatalouden tuottavuuden kasvuun kohdistetun arvostelun tarkasteluun siirryttäessä on syytä aluksi vertailla kehitystä maataloudessa,
teollisuudessa ja koko kansantaloudessa. Jos vuosien 1949-51 tuotantomäärä otetaan perustaksi, näyttää maatalouden tuottavuus henkeä kohden kohonneen vuosina 1959-61 42 % tästä tasosta, teollisuuden 65 %
ja koko kansantalouden vastaavasti 36 % kansantulotilaston ja väestölaskennan tietojen mukaan laskettuna.
Käytettävissä olevien tietojen mukaan näyttää lähinnä sisäiseen rationalisointiin perustunut maatalouden tuottavuuden kasvu siten olleen
jossain koko kansantalouden keskimäärän ja teollisuuden tuottavuuden
nousun välillä. Edellä on jo todettu, että kehitys maatalouden ja koko
kansantalouden osalta olisi muodostunut paremmaksi ilman investointeja uusiin tiloihin; koska suunnilleen vastaavilla investoinneilla olisi
ko. väestömäärä voitu sijoittaa muihinkin elinkeinoihin. Sen sijaan on
maatalouden saamien tulonsiirtojen ja tuottavuuden kehityksen välinen
riippuvuussuhde käsittääkseni paljon monimutkaisempi kuin Dahmenin
esittämä: alhaisilla tuloilla pakotetaan paljon väkeä pois maataloudesta,.
mikä johtaa suureen tilaköon ja tuottavuuden nousuun maataloudessa.
Viimeisenä kohtana Dahmenin kritiikissä on tulonsiirtopolitiikanja
inflaatiokehityksen välinen yhteys. Kysymystä siitä, missä määrin tulonsiirtopolitiikka on »avustanut inflaatiota» on syytä tarkastella kahdesta
näkökulmasta: a) miten maataloustuotteiden tuottajahinnat, joihin si-
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sältyy pääosa budjetin kautta tulevasta tuesta, ovat kehittyneet suhteessa
muihin hintoihin.ja b) missä määrin voimassa olleet maataloustulojärjestelmät ovat olleet aloittamassa inflaatiokehitystä.
Hintakehityksen selvittäminen on teknillisesti sikäli vaikeata, että
perusvuoden valinta vaikuttaa suhteellisen voimakkaasti lopputulokseen.
Jos tarkasteltavaksi otetaan kausi 1950-61 ovat maatalouden tuottajahinnat kohonneet 81 % ja tukkuhintaindeksi 74 %. Voimassa olleiden
maataloustulo- ja hintajärjestelmien tuloksena eivät maataloustuotteiden
hinnat siten näytä 1950-luvulla kohonneen merkittävästi enempää kuin
rahan arvon alenemista vastaavasti. Ne maatalouden välittömät tulonsiirrot, jotka eivät ilmene hinnoissa, ovat vaikutukseltaan muutaman
prosentin suuruusluokkaa, eivätkä siten muuta esitettyä:yleisl<uvaa:
Maataloustuotteiden, hinnankorotusten institutionaalista puolta tarkasteltaessa on todettava, että maataloustulojärjestelmien luonteesta johtuen ovat maatalouden saarnat korotukset seuranneet inflaatiota aiheuttaneiden palkankorotusten jäljessä. Tämä aikaero, on käytännössä johtanut siihen, että uusia palkankorotusvaatimuksia perusteltaessa on syytettymaatalouden hintapäätöksiä. Toisaalta ei maataloustuotteiden hintojen ennallaan pysyminen ole pystynyt hillitsemään inflatorisia palkan..:
korotuksia, mistä kuluvan vuoden alun tapahtumat ovat tyypillisenä
esimerkkinä.
Dahmenin 1950-1uvun maatalouspolitiikkaan kohdistaman kritiikin
keskeinen teema, maatalousväestön vähentämisen kautta tapahtuva rakenteen rationalisoiminen toistuu teoksen kehitysohjelmaosassa, joskin
suhteellisesti lievemmässä muodossa sikäli, ettei siinä esitetä niitä toimenpiteitä, joilla vähentäminen olisi toteutettava. Valitettavasti ei tämän kehitysohjelman sisältöön ole mahdollista puuttua, koska ohjelman
dimensioita ei ole pyritty määrittelemään enempää ajallisesti kuin
kvan ti ta tii visestikaan.

MA.UNO KOIVISTO:

VÄKEVIÄKÖ LÄÄKKEITÄ?
Taloudellinen kehityksemme on prof. DAHMENin mukaan ollut hyvä,
mutta olisi kuitenkin voinut olla parempikin. Tähän arvostelmaan ei voi
olla mitään huomauttamista.
Kun Dahmen kuitenkin vertaa Suomen reaalikansantuotteen kasvua,
joka 1950-luvulla oli n. 40 0/0' Länsi-Saksan kasvuun, joka oli noin
kaksinkertainen, ei vertailu tee Suomelle oikeutta. Olihan reaalikansantuote henkeä kohti noussut meillä sodanedelliselle tasolle jo 1940-luvun
lopulla, jolloin Länsi-Saksa valuuttareformin jälkeen vasta pääsi nopeamman kehityksen alkuun. Ja olihan Saksa jo ennen sotaa ollut pitkälle teollistunut maa, jonka teollisuuden jalkeille saattaminen onnistui
ulkomaisen tuen turvin nopeassa tahdissa.
'
Ilmeisesti kasvu olisi ollut meillä koettua nopeampaa, jos tähän olisi
johdonmukaisesti pyritty. Mahdollisimman nopea ja tasainen taloudellinen kasvu on kuitenkin vasta aivan äskettäin päässyt taloudellisten
tavoitteidemme eturiviin.
.
Erittäinkin työväenliikkeen piirissä pelättiin yleisempää lamakautta
pitkälle 1950-1uvulle asti ja korostettiin senkin takia täystyöllisyyden säilyttämisen tärkeyttä. Rahanarvon puolustajia ja varojen nousun vastustajia oli runsaasti. »Maaltapakoa» paheksuttiin yleisesti mm. laajalevikkisten aikakauslehtien palstoilla. Talouspolitiikassa ei sanottavaa
suunnitelmallisuutta noudatettu, kuten Dahmenkin toteaa, ja ekonomistit askartelivat parhaasta päästä erilaisten tasapaino-ongelmien
kimpussa.
Jos nyt sitten ilman selvää tavoitteellisuutta, ilman johdonmukaista
kasvuajattelua ja suunnitelmallisuutta olisi päästy parhaaseen mahdolliseen tulokseen, olisi vanha käsitys taloudellista kehitystä säätelevästä
»näkymättömästä kädestä» saanut melkoista tukea.
Dahmen erittelee onnistuneella tavalla työllisyyspolitiikkamme ydinkysymystä: miten saada riittävä määrä pysyviä työpaikkoja tuottavuu-deltaan hyvien ja kansainvälisestikin kilpailukykyisten tuotannonalojen
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piirissä sille väelle, joka maatalouden piiristä pois työntyy? Pidän Dahmenin nyansoinnista: »Jos siitä (työvoiman vapautumisesta maatalouden piiristä) aiheutuu työttömyyttä, ei vika ole vapauttamisessa, vaan
-siinä, ettei muuta tuottavampaa puuhaa ole saatavissa.»
On tarpeetonta pyrkiä voimaperäisesti vapauttamaan työvoimaa
maatalouden piiristä, koska teollisissa elinkeinoissa ei ole ollut mitään
suurempaa työvoimapulaa. On tärkeätä, ettei maatalouteen enää sidota
lisää väkeä, ettei tiloja enää pirstota, ettei peltoalaa eikä maataloustuotantoa enää lisätä. Tärkeintä on,että teollisia elinkeinoja voimaperäisesti
kehitetään. Ohjaamalla investoinnit tuottavimmille aloille kohentuu
Dahmenin mukaan parhaiten maatalousväestönkin elintaso.
Yleinen käsitys lienee, että kun Neuvostoliitossa alettiin toteuttaa
ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa ja harjoittaa voimakasta teollistamispolitiikkaa, kansan elintaso olisi sen johdosta alentunut. Näin ei
tutkijain mukaan ole asianlaita. Osa maatalousväestöstä ryhtyi tekemään tuottavampaa teollista työtä ja valmisti mm. maatalouskoneita,
joiden avulla maatalouden piiriin jäänyt vähäisempi väki pystyi selviytymään töistään.
Meidän maataloutemme on jo niin koneellistunut, että esitettyjen
arvioiden mukaan sen piiristä voisi hetimiten siirtyä kymmeniä tuhansia
ihmisiä muihin elinkeinoihin maataloustuotannon silti pienenemättä.
Vaikka tämä väki kävisi suhteellisen heikkotuottoiseenkin työhön, kuten
teiden ja asuntojen rakentamiseen, merkitsisi heidän aikaansaannoksensa
aina kokonaistuotantoon »ylimääräistä» lisää. Jos teitä ja asuntoja
tehdään sinne missä niitä eniten tarvitaan, eli teollisiin keskuksiin ja niiden läheisyyteen, edesauttaa niiden teko tuntuvasti taloudellista kasvuamme.
Erittäinkin asuntotuotannon rahoitus on vaikeasti ratkaistava kysymys. Dahmenin kannanottoon asuntotuotannon veronhuojennusten
puolesta en voi yhtyä.
Veronhuojennuslakimme matkaansaattoivat erittäin runsaan pienasuntojen tuotannon, millä asuntojen yksikköpulaa merkittävästi helpotettiin. Tämän yksikköpulan nopean helpottamisen hintana oli rakennettavien asuntojen keskipinta-alan pieneneminen ja asuntokannan
muuttuminen pitkälle tulevaisuuteen entistä epätarkoituksenmukaisemmaksi. Veronhuojennusetu valui merkittävällä tavalla tonttien
hintoihin, niin että eräissä pahimmissa tapauksissa Helsingissä tontin
hinta on noussut puoleen asuintalon kokonaiskustanni.Iksista; kolmannes on nykyään hyvin tavallinen määrä. Tähän epäkohtaan ei
Dahmen kiinnitä sanottavaa huomiota,;' '
Asuntotuotannon keskeisiä pulmia on se, ettei perheellinen teollisuustyöläinen pysty ilman yhteiskunnan tukea asumaan uudessa tilavassa
asunnossa. Hän voi asua joko vanhassa ja tilavassa tai uudessa ja pie5
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nessä. Erinomaisin ylimääräisin ponnistuksin aikaansaatu omakotitalo
voi muodostaa poikkeuksen säännöstä.
Tämä tekee teollisuuden hajasijoituksen vaikeaksi. Vanhoissa asutuskeskuksissa sijaitseva teollisuus saa työvoimaa, ilman että sen tarvitsee
osallistua sen asuttamiseen, kuljettamiseen tai viihdyttämiseen. Dahmen
toteaa monia yrityksiä tosiasiallisesti tuettavan siten, että »ne pääsevät
asutuskeskusten usein erittäin suurista asunto-, liikenne-, järjestelyyms. kustannuksista liian vähällä». Vanhat asutuskeskukset pystyvät
tällaista tukea antamaan, uudet eivät.
Vaikka Dahmen ei suorita mitään vapaan talouden yleistä propagointia, mitä olisi ehkä voinut olettaa, hän puhuu toistuvasti vapaampien ja kehittyneempien pääomamarkkinoiden puolesta. Tähän hyvään
ajatukseen pankkimiehet yleensä tietysti yhtyvät ja etsivät oman piirinsä
ulkopuolelta syyllisiä nykyiseen tilanteeseen. Olen aikaisemmin parissakin yhteydessä pyrkinyt osoittamaan mikä tuntuva osavastuu pankkimiehillä on taloudellisen kehityksemme epätasaisuuteen.
Syyttäessään valtiovaltaa kaikki korkosuhteet sekoittavien obligaatioiden liikkeelle laskemisesta pankkimiehet unohtavat, että he itse
vaativat vaihtuvakorkoisia obligaatioita, mikä menettely osaltaan ehkäisee pääomamarkkinain kehitystä. Kehittyneempien pääomamarkkinain
vallitessa Suomen Pankin olisi vähäisemmässä määrässä tarpeen turvautua sellaiseen raakaan politiikkaan kuin rediskonttaussakoilla ja katoilla operoimiseen.
Korkosuhteiden sekoittamisessa on Suomen PankiJlakin oma osuutensa: pitihän se puolestaan välttämättömänä, että valtio ryhtyy maksamaan obligaatioista korkoja, jotka ovat korkeampia kuin mitä rahalaitokset luotoistaan normaalisti perivät. Jos aiotaan ryhtyä kehittämään
pääomamarkkinoita ja lisäämään keskuspankkipolitiikan välineistöä, on
aloitettava obligaatioista: saatettava kaikki korot jonkinlaiseen järkevään keskinäiseen suhteeseen ja luovuttava vaihtuvista koroista. Kehittymättömiä olojamme ajatellen on Dahmenin harjoittama spekulaatio
koron vaikutuksesta säästämiseen peräti joutavanaikaista.
Dahmen kiinnittää kiitettävällä tavalla huomiota kuntien talouden
suhdannepoliittiseen merkitykseen. Meillähän kunnat eivät saa nousukautena aikaan minkäänlaista ylijäämää tai sitten sijoittavat syntyneen
ylijäämän »paikkakunnan rahalaitoksiin», jotka puolestaan panevat
varat luotonantoonsa. Mitään suhdannevarausta ei synny, vaan kuntien
talous kiihdyttää taloudellista toimeliaisuutta nousukausina ja lamauttaa
sitä laskukausina.
Dahmen toteaa useammassakin yhteydessä, että erittäinkin varsinainen vienti teollisuutemme on yleensä varsin helposti selviytynyt palkkaja muiden kustannusten nousun aiheuttamista pulmista. Vaikeudet
ovat olleet suuria lähinnä uusien ja pienten yritysten kohdalla.
Teollisuuden palkanmaksukykyyn viitataan meillä tuon tuostakin ja
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.todistellaan, ettei hintojen tarvitse nousta palkkojen nousua vastaavasti.
Tällöin palkkoja tarkastellaan yksinomaan kustannustekijänä eikä lainkaan kysyntätekijänä.
Työllisyyspolitiikan kannalta on tärkeätä kehittää kilpailuasemaltaan
arkoja työvaltaisia aloja, joilla palkka- ja verokustannukset näyttelevät
keskeistä osaa. Ilmeisesti pitäisi saada aikaan nykyistä parempi kompromissi eri suuntiin vetävien voimien välille siten, että tuottavammat
alat ja yritykset maksaisivat korkeampia palkkoja, mutta että lähinnä
vero taakka jaettaisiin nykyistä paremmin yritysten kantokyvyn mukaan.
Kustannus- ja kilpailukykyongelma on ajoittainen ja osittainen, mutta
saman asian toinen puoli eli kokonaiskysynnän kurissa pitäminen on
jatkuvasti ajankohtainen pulma, kuten Dahmen toteaa.
Käymättä tämän pidemmälle yksityiskohtiin totean tyydytyksellä
seuraavat Dahmenin kannanotot:
Idänkauppamme ei ole ollut meille mikään välttämätön paha vaan
varteenotettava etu;
Sosiaalipolitiikka ei ole kansantaloudelle rasitus;
Inflaatiopolitiikan harjoittamiseen ei enää ole mahdollisuuksia;
Finanssipolitiikka olisi saatava suunnitelmalliseksi ;
Olisi päästävä tilapäisluontoisista ohjelmista ja perustettava pysyvä
elin selvittelemään taloudellisen kasvun edellytyksiä;
Työllisyystyöt olisi saatava palvelemaan taloudellista kasvua ja
vältettävä työvoiman tarpeetonta haaskaamista. (Olavi Lindblom v.
1957: »Jos siirrytään koneista lapioon, miksei mennä saman tien lusikkaan.»)
Dahmenin suorittamaa talouspolitiikkamme arvostelua ei voi pitää
kovin ankarana eikä hänen esittämiään lääkkeitä väkevinä. Hän tuo
tuskin esille mitään sellaista, jota meillä käydyssä keskustelussa ei olisi
esitetty. Mutta ehkäpä ulkopuolisen viileässä sävyssä esittämä varovainen kritiikki ja kainot suositukset vaikuttavat paremmin kuin kotoisessa
väittelyssä ponnella esitetyt samansuuntaiset kannanotot.

LARS

W AHLBECK:
DAHMEN JA SUOMEN TEOLLISUUDEN
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

DAHMEN ei tutkimuksessaan ole tyytynyt pelkästään passllvlsesti
toteamaan niitä suuntaviivoja, jotka ovat luettavissa erilaisista kokonaistaloudellisten indikaattorien - kansantulo, säästämisalttius, pääomanmuodostus, pääomakerroin ym. -- yhdistämisestä. Hänen analyysinsä
johtaa erilaisten kehitysblokkien ja niille tunnusomaisten piirteiden tutkimiseen sekä kehitystä ensisijaisesti kannustavien voimatekijöiden pohdintaan. Nykyisessä murrosvaiheessamme on teollisuudella ja maataloudella tässä suhteessa avainasema. Jokseenkin nopea taloudellinen kasvumme 1950-luvulla - mikä kansainvälisessä vertailussa oikeuttaa Suomen jonnekin ylempään keskiluokkaan - oli kuitenkin mahdollista
vain poikkeuksellisen suuren pääomanmuodostuksen turvin. Tulevaisuutta silmälläpitäen ei tähän liity riittäviä takeita kehityksen jatkuvuudesta. Ratkaiseva merkitys on nimittäin tähän asti ollut sillä, että
paperiteollisuuden tuotteilla on ollut hyvä menekki länsimarkkinoilla ja
kone teollisuuden tuotteilla puolestaan itämarkkinoilla. Samalla on tuonti.:.
säännöstely suosinut kotimarkkinatuotantoa, jonka ei ole tarvinnut suuremmassa määrin ponnistella innovaatioiden, täysin uusien tuotteiden
parissa. Maataloudessa eivät suuretkaan investoinnit ole pystyneet kaventamaan maatalousväestön ja muun väestön tulotasojen välillä vallitsevaa eroa, eivätkä ne liioin ole johtaneet tilakoon suurenemiseen.
Edelleen on merkillepantavaa, että uusien yritysten perustaminen on
ollut melko vähäistä ja että pienyrityksillä on ollut heikot kehitysmahdollisuudet.
Maan raaka-ainevarat rajoittavat pitemmällä tähtäyksellä primäärisen puunjalostusteollisuuden laajenemista, joten tämä elinkeinoala ei
tulevaisuudessa voi toimia suuntaa-antavana kehitysblokkina, ei edes
suotuisien kysyntänäk) mien vallitessa. 11yöskään metallien perusteollisuudessa ei tulevaisuus näytä erityisemmin lupaavalta. Varsinainen koti-

KESKUSTELUA

289

markkinateollisuus joutuu kohtaamaan yhä kiristyvää kilpailua tuontitavaroiden taholta. Dahmenin mukaan onkin teollisen kasvumme ratkaisu löydettävissä konepajateollisuuden sekä korkeajalosteisen puuteollisuuden kehityksestä. Kehityksen tulee perustua erikoistumiseen, uusiin
tavaroihin ja uusiin valmistusmenetelmiin. Lisäksi tarvitaan tehokasta
markkinointityötä sekä kansainvälistä yhteistoimintaa.
Vaikka maamme yritystoiminta suurin piirtein seurailisikin edellä
kaavailtuja kehityslinjoja, on nopea taloudellinen kasvu silti moniin
talouspoliittisiin ehtoihin sidottu. Maataloudessa olisi pikaisesti päästävä
siihen, että uusien tilojen perustamisesta luovutaan ja ponnistukset
suunnataan sen sijaan pientilojen yhdistämiseen. Tämä keventäisi maatalouden tukemisesta muille elinkeinoille aiheutuvaa taakkaa, samalla
kun työvoimaa vapautuisi ja sen liikkuvuus yleensä lisääntyisi. Suuret
investoinnit ovat kuitenkin tarpeen, toisaalta tarvittavan koulutuksen
tehostamiseksi ja toisaalta uusien asuntojen rakentamista varten teollistuville paikkakunnille. Vastaavat alueelliset näkökohdat on otettava
huomioon myös liikenneinvestoinneissa. Tämä sama, liikkuvuuden ja
toimintakelpoisuuden edistämiseen tähtäävä asenne on Dahmenilla leimaa-antavana myös työmarkkinoiden (työnvälitys ja palkkapolitiikka),
pääomamarkkinoiden sekä kansainvälisen yhteistoiminnan käsittelyssä~
Toivomuslistaan voi edelleen lisätä kilpailua edistäviä toimenpiteitä
sekä liikevaihtoveron uudistuksen. Korostettakoon lopuksi, että valtiontaloutta on kyettävä hoitamaan siten, että maksutase ja maan kansainvälinen kilpailukyky eivät joudu vaaraan eikä maan taloudellinen kasvu
näistä syistä tarpeettomasti hidastu.
Erilaisten vakauttamisyritysten osakseen saama kohtelu antaisi ehkä
aiheen huomautukseen, että toivomukset ovat poliittiselta kannaltaepärealistisia - todistus siitä, että kirjailija ei ole kulkenut kenenkään
talutusnuorassa, kuten luonnollista onkin - mutta onkin pidettävä
mielessä Dahmenin aikaperspektiivit: vuosikymmeniä käsittävään aikaväliin mahtuu monia poliittisia vaihdoksia, joita jo orastavatkin taloudelliset muutokset voivat saada aikaan, Dahmenin kaavailemaan suuntaan. Edellytyksenä vain on, että mitään korvaamattomia laiminlyöntejä ei ennätetä tehdä mm. lisääntyvän kansainvälisen integraation
suhteen. Vahvatkin kehitystä jarruttavat voimat voivat heikentyä ja
tulla pakkotilanteessa järkiinsä; samaten voivat uudistusten vaatijat
siinä määrin vahvistua että heillä on varaa realismiin.

AHTI .Nl. SALONEN:

ERÄÄN ARVOSTELUN JOHDOSTA
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan numerossa 3/1963 on maist.
EERO HEIKKONEN ottanut tehtäväkseen toimittamani Asunto ja kansantalous-teoksen arvostelun. Kirjoituksen pääsisältönä ovat ylimieliset ja
ylimalkaiset huitaisut, jotka eivät vastinetta ansaitse ja joihin ei voikaan
vastata muuten kuin antautumalla inttelyyn onpas-eipäs-tyyliin, mikä
kyllä sopisikin maist. Heikkosen esityksen jatkoksi.
Asunto ja kansantalous on vuotta aikaisemmin ilmestyneen, Nordisk
Byggnadskooperativ Organisation (NBO) -nimisen järjestön toimeksiannosta kirjoitetun Boligen i samfunnsökonomien -teoksen karsienja lisäilien
tehty sekä uudelleen jäsennelty suomalainen laitos. Sen »vaatelias»
nimi on suora käännös, ja teoksen tarkoitus on tietysti sama kuin alkuteoksenkin: antaa yleiskatsaus asuntopolitiikan kannalta tähdellisiin
'taloudellisiin seikkoihin sekä tarjota asuntopoliittiseen debattiin viitteitä
asuntopolitiikan ja yleisen talouspolitiikan keskinäisistä riippuvuussuhteista. Tämä kaikki on luettavissa teosten esipuheista, jotka asiallinen
arvostelija olisi lukenutkin ennen kuin lähtee, erikseen arvostelemaan
teoksen suomalaista laitosta.
J\lIaist. Heikkosen ylimalkaisuuksien lomaan on pujahtanut pari
täsmällistä huomautusta, joihin voi erikseen puuttua. Niinpä hän sanoo
odottaneensa, »että kirjoittaja tarkastelisi selkeästi asuntosektoria koko
kansantalouden osana, vaikkapa vain siihen tapaan kuin on tehty
Boligen-teoksen sivuilla 53-58 ilmeisesti ARNE AMUNDsENin' toimesta».
Kyseessä on alkuteoksen 4- sellaista sivua, joiden ottamista suomalaiseen laitokseen en pitänyt enkä vieläkään pidä tarpeellisena. Alkuteoksessa tämän lyhyen jakson rubriikkina on Bokostnadenes stilling i nasjonalregnskapet ja sen alla suoritetaan, kuten otsikko edellyttää, teknillisluonteista detaljitarkastelua asuntopalvelusten huomioon ottamisesta kansantulolaskelmissa. Boligen-teoksen kirjoittaja selostaa, miten Norjan
kansantulolaskelmissa asuntopalvelusten osuus kansantuotteesta määritetään, selvittelee asunto sektorin osalta eräitä kansantulolas kennan
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käsitteitä ja tarkastelee sitten, miten Tanskan, Suomen ja Ruotsin kansantulolaskelmat eroavat asuntopalvelusten kohdalla Norjassa sovelletuista laskentamenetelmistä. Tarkastelustaan kirjoittaja tekee melko
kielteisen loppupäätelmän (s. 57): »Pääasiallinen johtopäätös edellisestä
on, että kansantulo laskelmissa on asuntosektorin käsittely sangen rajoittunutja asuntopoliittiselta kannalta epätäydellinen sekä osittain harhaan
johtava.» Näin ori Suomessa, kirjoittajan mainitsemista syistä, vielä
suuremmassa määrin laita kuin Norjassa.
Nimittäessään »asuntosektorin tarkasteluksi koko kansantalouden
osana» tämäntapaista kielteiseen toteamukseen johtavaa silmäystä erääseen detaljikysymykseen ja tarjotessaan sitä asuntopoliittisen tutkimuksen malliksi maist. Heikkonen antaa suorastaan groteskin näytteen
arvostelukyvyttömyydestä ja luetun puutteellisesta ymmärtämisestä.
Kun tällainen henkilö sanoo käsittämättömän sekavaksi jotakin lukemaansa esitystä, kuten arvostelemansa teoksen lukua V, on sekavuuden
syytä etsittävä lukijasta eikä luettavasta.
Maist. Heikkosella näyttää myös olevan sangen persoonallinen ja
muille käsittämätön ajatuksenjuoksu johtopäätösten teossa. Niinpä jää
aprikoimaan, millaisin loogisin päätelmin maist. Heikkonen on tullut
sellaiseen tulokseen, että edellä selostetut Boligen-teoksen sivut »ilmeisesti» ovat Arne Amundsenin kirjoittamia, vaikka esipuheessa sanotaan
toisin. - Arne Amundsen on käytännön rakennusmies, administraattori,
Norjan rakennusosuuskuntien keskusliiton (Norske Boligbyggelags Landsforbund) toimitusjohtaja ja NBO:n hallituksen jäsen, jolla ei ole minkäänlaista tieteellistä koulutusta ja joka ei tähän päivään mennessä ole
osoittanut vähäisintäkään pyrkimystä esiintyä tiedemiehenä ja tutkijana
- ei myöskään silloin, kun hän NBO:n hallituksen edustajana oli
Boligen-teosta laatineen toimikunnan nimellisenä puheenjohtajana
teoksen kirjoitustyöhön puuttumatta. Niin, miksi maist. Heikkosen
logiikan mukaan Amundsen eikä esim. Nansen tai Larsen?
Maist. Heikkonen on arvostelullaan lähinnä osoittanut, että hänellä
on heikko arvostelukyky, että luetun ymmärtäminen tuottaa hänelle
ylivoimaisia vaikeuksia ja että hän - kaiketi juuri näistä syistä - tuntee
kutsumusta kirjallisuudenarvostelijaksi. Älköön hän minun huomautuksistani lannistuko, sillä arvostelukyky ja ymmärrys eivät suinkaan
ole menestyksellisen kriitikon välttämättömiä edellytyksiä. On vain
tarkoin pysyteltävä ylimalkaisuuksissa, visusti vältettävä kaikkea eksaktisuutta ja ehdottomasti arvosteltava kielteisessä hengessä muistaen
viljellä ylimieiisiä letkauksia. Sekä toimitukset että lukeva yleisö ottavat
tällaiset arvostelut aina~suopeasti vastaan.

• I

EERO HEIKKONEN:

VASTINE

Koska tällaisissa tilanteissa on tapana esittää edeltäneitä mielipiteitä koskeva lausunto, totean seuraavaa: Esitin arvostelussani teoksen
Asunto ja kansantalous tekotapaa ja ongelman asettelua koskevan arvostelun. Pidin teosta hajanaisena ja katsoin sen sisältävän kiusallisen runsaasti subjektiivisia kannanottoja, ilman kriteerien eksplisiittistä ilmaisemista. Talouspolitiikan perustana käytettävästä tiedosta ja taloudellisesta suunnittelusta katsoin tri Salosella olevan varsin poikkeukselliset
käsitykset. Numerotiedot totesin hyödyllisiksi. Katsoin niitä vaivaavan
kuitenkin taloudellisten aikasarjojen kroonisen taudin, lyhyyden, jota
ei ollut ilmeisesti yritettykään parantaa.
Tri Salosen vastine ei koske esittämiäni kohtia siinä määrin, että
se voisi olla pohjana jatkokeskustelulle. Sen sijaan tri Salonen alusti
allekirjoittaneen persoonaa koskevan kiintoisan kysymyksen, nimenomaan vastineensa viimeisessä kappaleessa. Koska tämä ongelma ei
kuitenkaan ole kansantaloudellinen, enkä rohkene olettaa sen kiinnostavan tämän aikakauskirjan valistunutta lukijapiiriä, en puutu sen
ratkaisemiseen tässä yhteydessä.
Toivon tri Salosen toimittaman teoksen asiatietojen, kahden vuoden
takaa ja arvosteltuina, osaltaan auttavan asuntopolitiikkaa koskevaa
tärkeätä tutkimusta ja keskustelua.

KIRJALLISUUTTA
OIVA LAAKSONEN Suomen liike-elämän johtajisto. Sen sosiaalinen liikkuvuus
ja koulutus. WSOY, Porvoo 1962. IX
294 s.

+-

»Pyrkimys taloudelliseen kasvuun ja elintason yleiseen kohottamiseen on luonteenomaista nykyajalle niin idässä kuin lännessä,
niin kehittyneissä kuin kehitysmaissa. Aikamme yhteiskunnassa
tämän tavoitteen katsotaan toteutuvan lähinnä teollisuuden, kaupan,
liikenteen ja luottolaitosjärjestelmän toiminnan kautta. Näin on asia
pitkälle teollistuneissa maissa vielä suuremmassa määrin kuin Suomessa, vaikka meilläkin edellä mainittujen liike-elämään sisällyttämiemme elinkeinolohkojen osuus oli k a n san tuo t tee n synnyttäjänä 56 % vuonna 1960. Liike-elämän merkitystä nykyajan
yhteiskunnalle kuvaa myös sen osuus elinkeinoittain lasketusta
työ 11 i syy des t ä, joka oli samana vuonna 49 %.»
Valtiotieteen tohtori OIVA LAAKSOSEN väitöskirjassaan kuvaama
talouselämän suuri rakennemuutos merkitsee sitä, että modernin yhteiskunnan ehkäpä tärkeimmäksi sosiaaliseksi insituutioksi on kehittynyt
liike-elämä. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa perhe ja kirkko olivat
keskeisimpiä toimintasääntöjen antajia ja ihmisten välisten suhteiden
sääntäjiä. Nykypäivän yhteiskunnassa tämä tehtävä on siirtynyt enenevästi liike-elämän instituutiolle.
Maassamme aikaisemmin tehdyt sosiologiset ja sosiaalipoliittiset
tutkimukset ovat yleensä suuntautuneet liike-elämän ja lähinnä teollisuuden sosiaalisen organisaation sisäisten ongelmien selvittämiseen.
Tutkimusten kohteina ovat olleet mm. työntekijöiden ennakkoluuloisuus,
viihtyvyys, suhtautuminen teknillisiin uudistuksiin ja heidän kaksitahoinen liityntänsä ammattiyhdistyksen ja tehtaan organisaatioon tai sitten
sellaiset talouselämän yleiset ongelmat kuin koulutus-, työttömyys- ja
työvoimakysymykset. Tri Laaksosen tutkimus on ensimmäisiä liikeelämän johtajistoa koskevia sosiologisia tutkimuksia ja sellaisena se on
tavallista mielenkiintoisempi.
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Liike-elämän laajeneminen, sen merkityksen lisääntyminen taloudellisessa kasvussa, antaa ensi sijassa tärkeitä tutkimuskohteita kansantaloustieteen tutkijoille, mutta avaa myös sosiologeille mielenkiintoisia
tarkastelukulmia. Liike-elämän laajenemisen rinnalla on tapahtunut sen
differentioituminenja yritysyksikköjen suureneminen. Nämä kehityslinjat
merkitsevät uusien väylien avautumista väestön sosiaaliselle liikkuvuudelle tai, kuten WINSTON WHITE toteaa, yhteiskunnan voimavarojen
entistä tehokkaampaa käyttöä ja yksilöiden kehityspotentiaalin entistä
suurempaa toteutumismahdollisuutta. Laaksosen tutkimuksen tekee tärkeäksi juuri se, että se valottaa liike-elämän toista keskeistä yhteiskunnallista funktiota: sen merkitystä sosia~Jisen kohoamisen väylänä ja niitä
tekijöitä, jotka ovat tällaisten pyrkimysten edellytyksinä. Tämän päätehtävän rinnalla tutkija kuvaa maamme liike-elämän johtajiston sosiaalista koostumusta käyttämällä hyväkseen johtajien ikää, syntyperää,
syntymäpaikkakuntaa, asuinpaikkaa, koulusivistystä ja sosiaalista asemaa koskevia henkilötietoja.
Tutkimustehtävät ovat määräytyneet pikemminkin käytettävissä
olevien tietojen kuin tutkijan itsenäisesti asettamien ongelmien mukaan.
Tutkimus perustuukin pääosiltaan johtajia koskevien matrikkeli- ja
muiden dokumenttitietojen varaan. Näitä on osittain täydennetty haastattelujen ja postikyselyjen avulla. Tutkimusaineiston laadusta johtuu,
että tutkimus liikkuu enemmän empiirisellä kuin teoreettisella tasolla;
se pyrkii pikemminkin kuvaamaan kuin selittämään. Tämä monille
akateemisille sosiologisille väitöskirjoille tyypillinen piirre johtuu osittain
myös relevantin sosiologisen teorian riittämättömyydestä, mikä puute
on erityisen ilmeistä juuri sosiaalisen stratifikaation ja liikkuvuuden
ilmiöiden kohdalla.
Joskin tutkijan käyttämä aineisto täten aiheuttaa tutkimukselle tiettyjä rajoituksia, on hänelle kuitenkin annettava tunnustus siitä, että hän
on oivaltanut käyttää hyväkseen tämänlaatuista »valmiina olevaa
aipeistoa», joka järjestettynä ja analysoituna huomattavasti lisää tietojamme liike-elämästä ja sen johtajistosta. Yleensä sosiologit ovat taipuvaisia turvautumaan yksinomaan haastattelujen ja kyselylomakkeiden
antamiin tietoihin, vaikka usein varsin merkittäviä selvityksiä ja tutkimuksia voitaisiin suorittaa dokumenttiaineistojen avulla. Liike-elämän
johtajistoa koskevasta lähdeaineistosta on ollut lisäksi se huomattava
etu, että se määrällisesti riittävänä on antanut tutkijalle mahdollisuuden
soveltaa aineiston käsittelyssä kontrolloituja ja monimuuttujaisia analyysimenetelmiä, kuten tehokasta varianssianalyysia, mihin niukat haastatteluaineistot eivät yleensä anna mahdollisuuksia. Kaikkiaan sisältyi
tutkimukseen 796 johtajaa sen suorittamisen ajankohtana 31. 12. 1951.
Tutkimuksessa voidaan todeta, että liike-elämän laajentuminen
·tämän vuosisadan alkupuolella tapahtui pääasiassa uusien yritysten
perustamisena ja kehittämisenä. Tätä kuvaa se, että ennen vuotta 1930
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asemansa saaneista johtajista oli pääosa yritysten perustajia. Suhteellisen
vähäiseltä koulutuspohjalta lähteneet maanviljelijöiden ja työläisten
pojat ovat tuolloin yleisesti käyttäneet »perustajan karrieeritietä sosiaalisessa kohoamisessaan.» Yritysten koon ja iän kasvettua perustajan
väylän käyttö sosiaalisessa kohoamisessa on vähentynyt. Jo 1930-luvulla
havaitaan perijöiden, mutta myös virkajohtajien määrän lisääntymistä.
Liike-elämän ja julkisen hallinnon laajennuttua syntyi uusia eriasteisia
alijohdon statuksia, joista ylimpiä johtovakansseja yhä enenevässä määrin alettiin täyttää. »Sosiaalinen liikkuvuus, joka oli aikaisemmin ollut
lukumääräisesti melko vähäistä, mutta matkaltaan sitä pitempää, muuttui yhteiskunnan keskikerroksien suurennuttua päinvastaiseksi: liikkuvuuden määrä oli suuri, mutta sen matka keskimääräisesti lyhyempi
kuin aikaisemmin.»
Viime maailmansodan jälkeiselle liike-elämän kehitykselle on ollut
tunnusomaista yritysten suureneminen ja niiden omistuksen hajautuminen, mikä trendi on johtanut liikelaitosten virkavaltaistumiseen.
Liike-elämän byrokratisoituminen näyttää tutkimuksen mukaan olevan
yhteydessä mm. seuraaviin muutoksiin johtajiston rakenteessa:
1) johtajiston teoreettinen koulutus on pidentynyt ja vastaavasti
kilpailuvakansseista on kiristynyt,
2) johtajien käytännön koulutus vie entistä pidemmän ajan, koska
kaikki joutuvat kulkemaan saman seulan läpi. Oikotiet huipulle
ovat vähentyneet, koska johtajuus ei liity enää yhtä yleisesti kuin
ennen yritysten omistamiseen,
3) edellä mainitut seikat nostavat johtajien keski-ikää,
4) johtajavakanssien vaatimustason noustua etenkin koulutuksen
suhteen ja perustajien määrän vähennyttyä on henkisen työn
tekijäin jälkeläisten osuus johtajistosta kasvamassa.
Vuosisadan alun liike-elämän johtajat olivat suurelta osaltaan maanviljelijä- ja työläisperheistä lähteneitä yritysten perustajia, joiden koulutustaso oli melko alhainen. Yleensä katsottiin, että käytännön koulu
on riittävä liikkeenjohtajalIe. Tätä kuvastaa se, että ennen vuotta 1930
nimitetyistä virkajohtajistakin oli akateemisia vain 38 %, mutta myöhemmin asemansa saaneista 70 %. Yritysten byrokratisoitumisen seurauksia on ollut johtajien koulutustason nouseminen, mikä on tapahtunut
rinnan virkajohtajien suhteellisen määrän lisääntymisen ja perustajien
sekä perijöiden määrän vähenemisen kanssa.
Tekijä tarkastelee suppeahkon postikyselyyn perustuvan aineiston
pohjalta tarkemmin liike-elämän johtajiston koulutuskysymystä: sitä,
millaisena sen johtajat itse kokevat. Varsinaisesti tämä tutkimuksen
mielipide-osa, jota häiritsevät paikoitellen tutkijan omat kannanotot,
tuo aika vähän uutta esille. Sitä paitsi se niveltyy heikohkosti tutkimuksen fakta-asioihin perustuvaan·· runkoon.
Tämäntapaisessa tutkimuksessa joudutaan monien vaikeiden m~ä-
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ritelmä- ja luokituspulmien eteen. On tehtävä ratkaisuja, jotka eivät
ole kiistattomia. Niinpä perustellusti voidaan arvostella eräitä keskeisiä
esim. eri toimialoja edustavien yritysten valintaa ja samalla eri alojen
johtajien vertailtavuutta koskevia tekijän ratkaisuja. Yleensä kuitenkin
tutkijan ote on luotettava ja perusteellinen. Tutkimuksen esitystapa on
selkeä ja johdonmukainen, vaikka paikoitellen käsittelyä on lavennettu
käsitteillä ja luokituksilla, joita tutkimuksen empiirinen osa ei ole kuitenkaan pystynyt tavoittamaan.
Tutkimuksen mielenkiintoisuutta lisäävät johtajien syntyperää, ikää
ja sosiaalista liikkuvuutta koskevat vertailut Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen välillä. Itse tutkimuskin kestää hyvin tarkkuudessaan ja perusteellisuudessaan vertailun .muualla maailmassa tehtyihin, vastaavanlaisiin tutkimuksiin. Tutkijan hyvä perehtyneisyys liike-elämään on huomattavasti auttanut tutkimuksen toteuttamisessa ja sen onnistumisessa.
Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen avarakatseisuutta osoittaa, että tutkimus
on otettu sen tutkimussarjaan.
KALEVI HEINILÄ

Selvitys satamien kautta tapahtuvan viennin ja tuonnin
tasoittamisen mahdollisuuksista. Vai takunnansu unni ttel u toimiston j ulkaisusalja A:3, Helsinki 1961. 61 s.

VÄINÖ PAAVILAINEN

Tarkasteltavana oleva teos perustuu Valtakunnansuunnitteluneuvoston valtioneuvostolle laatimaan selvitykseen siitä, »millaisiin toimenpiteisiin kansantalouden edut huomioon ottaen olisi ryhdyttävä, jotta
maamme vienti ja tuonti voitaisiin jakaa entistä tasaisemmin eri satamien kesken.» Vuonna 1958 monisteena julkisuuteen saatettua selvitystä on sittemmin täydennetty. Tämän laatuisen selvityksen julkaisemista kirjana puoltanee se seikka, että kirjan muodossa se on laajemman lukijapiirin ulottuvilla, joka ehkä täten saa konkreettisemman kuvan
eräistä niistä asioista, joiden parissa päättävät elimet maassamme työskentelevät, menetelmistä, joilla tämän laatuisia selvityksiä tehdään, ja
ennen kaikkea niistä ongelmista, jotka liittyvät tällaisen ehkä vaatimattomalta tuntuvan selvityksen tekemiseen.
Ongelmat ovat suuret, sillä kuten kirjoittaja jo kiljan johdantoluvussa toteaa, »ei ole käytettävissä mitään selvää mittapuuta, jonka
avulla voitaisiin päätellä, missä määrin tällaiset tasoittamispyrkimykset
ovat yleensäkään yhteneväisiä kansantalouden etujen kanssa.» Hän mainitsee edelleen, että »viennin ja tuonnin jakaantumiseen ei voida sanottavasti vaikuttaa siinäkään tapauksessa, että laivaus ei tapahtuisi aina
kokonaisuuden kannalta edullisimmin.» Näiden ongelmien teoreettisen
ja syvällisemmän käsittelyn kirjoittaja sitten sivuuttaakin toistaakseen
täsmälleen samat asiat kirjan loppusanoissa. Sen sijaan hän sivuaa jatkuvasti edellä m~inittuja ongelmia pyrkiessään valaisemaan viennin ja
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tuonnin jakaantumisen kehitystä satamissamme ja esittäessään suosituksia siitä, miten maamme liikenneverkkoa olisi kehitettävä ja mitä tutki:rp.uksia olisi tehtävä tämän kehittämisen järkiperäistämiseksi. Kirjan
jäsentely tuntuukin luontevalta, sillä olemassa oleva ja kehittyvä maan
sisäinen liikenneverkko ja kuljetusten jakaantuminen eri liikennemuotojen kesken vaikuttaa tietenkin ratkaisevasti vienti- ja tuontikuljetusten
suuntautumiseen tiettyihin satamiin.
Keskeistä osaa kirjan otsikko-ongelman ratkaisemisessa tulee näyttelemään myös maamme alueellinen kehittämispolitiikka, jonka hyväksytyt tavoitteet olisi selvitettävä ennen kuin ongelmaa voidaan perusteellisesti käsitellä. Liikennepolitiikalla .sinänsä ei ainakaan periaatteessa
saisi olla primäärisenä tavoitteena vaikuttaa tuotannon sijoittumiseen,
joskin liikenneverkoston kehittämistä voidaan pitää verraten tärkeänäkin
keinona alueellisessa kehittämispolitiikassa.
Kuvatessaan toisessa luvussa satamien kautta tapahtuneen viennin
ja tuonnin kehitystä kirjoittaja vertaa sotaa edeltänyttä vuotta 1938
kahteen sodan jälkeiseen ajanjaksoon, 1952-1956 ja 1957-1960. Vuoden 1938 lauhan talven vaikutusta aineiston vertailukelpoisuuteen ei
kuitenkaan ole analysoitu. Luvun kerronta on paikoitellen tendenssipitoiselta tuntuvaa, jota kuvaamaan olen valinnut esimerkin sivulta 14:
»Jos jätetään sivuun vain vientiliikennettä palvelevat Loviisa, Kristiinankaupunki, Kaskinen ja Perämeren eräät pienet satamat sekä
Oulu ja Kemi, oli Kotka kautena 1952-1956 myös vientivoittoisin
sata.mamme.»
Tässä luvussa on myös esitetty eräs keino viennin ja tuonnin jakaantumisen tasoittamiseksi, nimittäin nykyisinkin käytössä olevat buqjettivaroilla tuetut talvirahtitasoitukset valtionrautateillä, mikä keino tosin
on mainittu vain alaviitteessä. Edelleen on esitetty eräs kriteeri kansantalouden etujen mukaiseen viennin ja tuonnin tasoittamiseen: rautateiden tavaravaunujen tyhjänäkuljetuksen minimoiminen. Tavaravaunujen tyhjänäku~jetuksien tarkastelussa jää lukija helposti kaipaamaan
tarkempaa analyysiä, jossa tarkastelu olisi kohdistettu vuotta lyhempiin
ajanjaksoihin. Nyt suoritettu tarkasteluhan ei mitenkään kiistattomasti
tue sitä, että viennin ja tuonnin tasoittaminen johtaisi tyhjänäku~jetus
ten minimiin. Sivulla 25 esitetty taulukko osoittaa, että Hankoon, joka
vuonna 1960 oli selvästi vientivoittoinen, jouduttiin tuomaan tyhjiä
tavaravaunuja, kun taas Vaasasta, joka oli selvästi tuontivoittoinen,
kuljetettiin tavaravaunuja tyhjänä pois enemmän kuin niitä tuotiin
sinne. Kirjoittajalle on samassa yhteydessä sattunut pieni lapsus hänen
kirjoittaessaan vuoden 1960 tuontivoittoisesta Porista ja vientivoittoisesta Turusta. Tämä virhe oikaistaan tosin sivulla 30.
Toisen luvun loppuosassa esitetään, että Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon olisi pyrittävä saamaan alueiden luontaisiin edellytyksiin
perustuvaa teollisuutta, joka myös välillisesti tasoittaisi Haminan ja
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Kotkan kautta käyvän viennin ja tuonnin jakautumista. Voidaan kysyä,
onko kirjassa lainkaan syytä käsitellä tätä seikkaa, sillä teollisuuden perustaminen - niin hyvä asia kuin se ehkä onkin - ei ole kovinkaan
laajalti perusteltavissa satamien liikenteen tasoittumisella.
Luvun yhteenveto-osassa käsitellään myös Porin ja Rauman radoilta
suoraan Uuteenkaupunkiin johtavaa oikorataa, ja edempänä sitä suositellaan tutkittavaksi. Perusteluna mainittu tyhjien tavaravaunujen kuljetusmatkojen lyheneminen tuntuu verraten pinnalliselta.
Siirtyessään käsittelemään pitkän tähtäyksen toimenpiteitä, joissa
otetaan huomioon myös alueellinen kehittämispolitiikka, kirjoittaja käyttää luontevana siirtymälauseena puolen sivun mittaista lukua, jossa hän
toteaa vuoden 1953 Satamakomitean olleen oikeilla jäljillä asioita lyhyellä tähtäyksellä tarkasteltaessa.
Pitkän tähtäyksen ongelmia käsiteltäessä on suuri vaara sotkeutua
siihen valtavaan ongelmavyyhteen, jonka maamme sisäisen liikenneverkoston kehittäminen muodostaa. Kirjoittaja on selvinnyt tästä verraten
hyvin käsitellessään ongelmaa alueittain ja kiinnittäessään huomionsa
vain eräisiin - joskin laajoihin - toimenpide-esityksiksi kiteytettyihin
seikkoihin. Näin tehdessään kirjoittaja ei kuitenkaan ole unohtanut kokonaisuutta, joka kaiken aikaa seuraa mukana, ja jonka. täydellistä
selvittämistä ei kohtuudella voida yhdeltä mieheltä vaatia. Pääpainon
kirjoittaja on antanut rautatieverkoston kehittämiselle, mihin saattaa
painavana seikkana vaikuttaa kirjoittajan mainitsema puute maantieliikennetilastojen alalla. Uskoisin kuitenkin, että juuri maantieliikenteen
syvällisempi tarkastelu saattaisi tuoda harkitsemisen arvoisia ratkaisuja
viennin ja tuonnin tasoittamiseen ja ennen kaikkea rautateiden tavaravaunujen tyhjänäkulku-ongelmaan. Käsittäähän maantiekalusto sentään
huomattavasti pienempiä ja joustavammin paikasta toiseen siirreltäviä
yksiköitä.
Ennen loppusanoja kirjoittaja tarkastelee vielä lyhyesti liikenteen
kokonaissuunnittelua. Hän toteaa, että viennin ja tuonnin jakautumisen tasoittuminen liittyy olennaisesti eri liikennealojen tulevaan kehittymiseen eikä ilman näiden seikkojen huomioon ottamista voida päästä
parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Se ei kuitenkaan ole yhden
miehen tehtävä, kuten jo edellä todettiin. Asia kuuluu kirjoittajankin
mukaan Kulkulaitosneuvostolle, jonka tehtävänä on maamme liikenteen
koordinointi; sitä ei kylläkään uskoisi, kun ottaa huomioon neuvostolle
vuosittain myönnetyt määrärahat.
Loppusanoissa kir:joittaja toteaa, että aika ei ole vielä kypsä tämänlaatuisen selvityksen laatimiselle, koska riittävät perustiedot ja tarvittavat perustutkimukset puuttuvat. »Liikenneolojen kehittäminen suurena
kokonaisuutena vaatii ennen muuta keskitetysti johdettua ja pätevää
tutkimusta sekä tehokasta suunnitteluorganisaatiota. Tässä suhteessa ei
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meillä ole vielä päästy edistymään niin pitkälle kuin käytännössä selvästi nähtävissä oleva tarve vaatisi».
Valitettavasti ei tarkasteltavana oleva selvityskään ilmeisesti ole
auttanut päättävissä elimissä työskenteleviä havaitsemaan vallitsevaa
puutetta.
AARNO SOIVIO

HUGO E. PIPPING Sata vuotta pankkitoimintaa. Helsinki 1962. 460 s.
Sen laajamittaisen työn jälkeen tai rinnalla, jota Suomen Pankin
historiankirjoitus merkitsi, sai kansleri Hugo E. Pipping viimeistellyksi
Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin 100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä
ilmestyneen laajan teoksen »Sata vuotta pankkitoimintaa». Alaotsikon
mukaan tutkimus käsittää Suomen Yhdys-Pankin historiikin vuosilta
1862-1919, Pohjoismaiden Osakepankin Kauppaa ja Teollisuutta varten historiikin vuosilta 1872-1919 sekä selostaa näiden pankkien yhteenliittymän, nykyisen Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin vaiheita vm.
vuodesta lähtien.
Huolimatta siitä, että esiteltävä teos on luonteeltaan yksityisen rahalaitoksen hallintoneuvoston toimesta laadittu pankinhistoria, on todettava, että kirjoittaja ei ole rajoittanut tehtäväänsä suppeaan ja eristettyyn kehityksen luonnehdintaan. Päinvastoin on vanhimman liikepankkimme synty ja kasvaminen monin eri tavoin sidottu maan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Niinpä tutkimus alkaa katsauksella
Suomen pankkilaitoksen historiaan, jonka juuret mm. Palmstruchin
pankin ja aikaisemmin syntyvaiheensa kokeneen säästöpankkilaitoksen
muodossa johtavat varhaisempaan ajankohtaan kuin 1860-luvulle, jolloin Suomen Yhdyspankin perustaminen tapahtui. Historiankirjoitus
jatkuu tämän jälkeen varsin perusteellisella selityksellä molempien
emäpankkien perustamisesta sekä niiden yhteenliittymisestä. Taustana
pidetään tässä sekä maamme yleistä taloudellista kehitystä, liikepankkilaitoksen laajenemista ja keskittymistä että muiden rahalaitosryhmien
vaiheita. Erityisesti tältä osin on kirjoittaja varsin rutinoidusti ja elegantisti sijoittanut esityksensä kohteen taustatekijöiden muodostamaan
kokonaisuuteen. Toisaalta joutuu kuitenkin rivien välistä havaitsemaan,
että säilyneen materiaalin vähäisyys, johon esipuheessakin viitataan,
on tuntunut selvänä juuri näissä luvuissa.
Päinvastoin kuin useissa teollisuushistoriikeissa »Sata vuotta pankkitoimintaa» ei lopu siihen, missä kehityskulku on vuosikymmenen vuosikymmeneltä esitetty. Yhdyspankin historiikin ehkäpä mielenkiintoisimmat ja värikkäimmät luvut alkavat nimittäin vasta tässä. Niissä
tarkastellaan sellaisia pankkitoiminnan keskeisiä kysymyksiä kuin ottoja antolainauksen muotoja, omien varojen kartuttamista, korkoa ja
suhdanteita, ulkomaista asiakaspiiriä jne. Historian viileästä perspek-
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tiivistä on jo voitu lähestyä eräitä aikanaan suurta huomiota herättäneitä kavallus- ja väärinkäytösjuttuja kun taas muutamilla loppulukujen erityisongelmilla - esim. pankin tiedotustoiminnan tarkastelulla on vielä hyvinkin tuore ja siten ehkä subjektiivinen leima.
Lähes SOO-sivuisen historiikin sisältöä ei käytettävissä olevissa puitteissa ole mahdollisuus laajasti esitellä ja kritisoida joutumatta kirjoittamaan volyymiltaan väitöskirjamaista katsausta. Kritisoinnin osalta jouduttaisiin helposti puhtaiden mielipidekysymysten piiriin tai puuttumaan joihinkin merkityksettömiin detaljeihin, joita pankkialalla toimiva etsinnän jälkeen kenties pystyy osoittamaan. On syytä avoimesti
myöntää, että kansleri Pipping on luonut historiikistaan laajakantoisen
tutkimuksen, joka ei täytä aukkoa ainoastaan liikepankkilaitoksen historiassa vaan tarjoaa monipuolista lähdeaineistoa myös muille taloudellisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille.
RAIMO ILASKIVI

RISTIMÄKI Verorasituksen kansainvälinen vertailu. Taloudellinen
Tutkimuskeskus, Sarja B 11. Helsinki 1962. 92 s.

JUHANI

Verojen kohtaantoa ja yleensä verotusten vaikutusta yksilöiden ja
kansantalouden käyttäytymiseen on taloustieteellisessä kirjoittelussa
pohdiskeltu hamasta fysiokraattien ajasta lähtien. Keskustelu on liikkunut etupäässä teoreettisella pohjalla. Aiheen empiirinen tutkimus on
päässyt vauhtiin vasta kansantulolaskelmien yleistyttyä, missä vaiheessa
on ollut mahdollista mitata verotuksen suhteellista suuruutta ja osittain
vaikutustakin.
Kesällä 1962 ilmestyi maisteri JUHANI RISTIMÄEN verotusta ja tulonsiirtoja koskeva tutkimus, jossa tekijä luo katsauksen kymmenkunnan
maan varainsiirtojärjestelmiin niiden joukossa Suomikin. Noin 100sivuisen teoksen esipuheessa mainitsee tekijän silloinen esimies julkaisun
tarkoitetun lähinnä poleemiseksi puheenvuoroksi ajankohtaisista ongelmista. Polemiikki on kuitenkin tähän asti jäänyt syntymättä, mikä
saattaa johtua siitä, ettei tuloksena ole mitään varsinaisesti uutta sen
enempää teoreettisessa tarkastelussa kuin empiirisessä vertailussakaan.
Ilmeisesti tekijä ei ole tähän pyrkinytkään, vaan hän suorittaa käsitteiden valinnan ja laskutoimitukset kansantulokirjallisuudesta ja YK:n
kansantulojulkaisuista tuttuja ratoja noudattaen. Tässä hän on onnistunut yleensä hyvin, ja työn tuloksena on lukijoiden saatavilla alan
tuorein, ainoa ja paras suomenkielinen esittely.
Teoksen varsinainen sisältö jakautuu yksittäisten verojen ja kokonaisverorasituksen kansainväliseen vertailuun, joiden yhteydessä tarkastellaan myös erilaisten vertailutapojen loogisuutta. Liitteenä ovat
englanninkielinen yhteenveto ja tarkasteltujen maiden verotusjärjes-
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telmiä valaisevat selkeät taulukot.Yksittäisten verojen tarkastelun vahvimpana puolena on toisaalta!' eri maiden veromuotojen- ja 'veroprosenttien selvittely ja toisaalta yleensä loogisesti toteutettu mittausmenetelmien valinta. Pyrkimättä varsinaiseen oppihistorialliseen katsaukseen
tekijä on silti lyhyesti ehtinyt tarkastella yleisimpiä verotukseen liittyviä
käsityksiä. Sen sijaan hän ei ole katsonut tarpeelliseksi liiemmin pohdiskella, mikä on vero ja missä on vedettävä verojen ja erilaisten tulonsiirtojen rajat. Tämä olisi saattanut esim. Suomen kohdalla tuoda esiin
tilastojen uudistamisen ongelman.
Pitäytyminen olemassa olevan tiedon uudelleen ryhmittelyyn on
silti perusteltavissa, koska ulkomaiden taloustilastojen käsitteiden kriitillinen tarkastelu ja mahdollinen lukujen revideeraus olisi paisuttanut
työmää~ää. Ihmetystä herättää sen sijaan, ettei alaan perehtynyt tutkija
ole katsonut voivansa jakaa julkisen sektorin yksityiseen maksamia
tulonsiirtoja valtion ja kuntien suorituksiin (ss. 64-66): Kuntien
finanssitilastot ovat toki saatavissa. - Muuten tekijä liikkuu kokonaisverorasitusta ja tulonsiirtoja tarkastelevassa osassa varmalla maaperällä.
Erityisen paljon huomiota näyttää osakseen saaneen yhtiöverotus, jonka
käsittelyn yhteydessä - mistä johtuneekin - tekijälle ovat sattuneet
ainoat horjahdukset faktojen maailmasta uskomuksiin. Hän ilmoittaa,
tosin varovaisin sanoin, käsityksekseen, että yhtiöverotuksella on huomattava vaikutus maan pääomanmuodostukseen (s. 19) ja että »Investointitoimintaan vaikuttaessaan yhtiöverotus voi muodostua kansainvälistä kilpailukykyä edistäväksi tai sitä heiken täväksi tekijäksi».
Spekulointi yhtiöverotuksen vaikutuksista investointitoiminnan (investointihalukkuuden?) kautta (kotimaisten tuotteiden) kansainväliseen
kilpailukykyyn on kaksimielistä, ja kuten kaksimieliset asiat yleensä se
on tarkoitettu ymmärrettäväksi yhdellä tavalla. Tässä tapauksessa:
yhtiöveron korotus vähentää joko finanssisijoittajien halua sijoittaa
yhtiöiden ja/tai heikentää yhtiöiden omaa taloudellista asemaa siinä
määrin, että suunnitelluista investoinneista on pakko tinkiä, mikä puolestaan heikentää tuottavuuden kehitystä.
Allekirjoittaneen käsityksen mukaan muut taloudelliseen käyttäytymiseen, rahoitusmahdollisuuksiin ja kustannustasoon vaikuttavat tekijät olisi ensin määriteltävä ennen kuin voidaan povailla pitkän tapausten
ketjun lopullista vaikutusta. Viime vuosien kehitystä tarkasteltaessa
näyttää veroasteikkojen ja poisto-oikeuksien muutoksilla olleen varsin
pieni, jollei näkymätön vaikutus yritysten investointihalukkuuteen ja
kotimaisten tuotteiden kilpailukykyyn. Yleinen suhdannekehitys ja
luotonsaantimahdollisuuksien vaihtelut näyttävät selvästi tärkeimmiltä
tekijöiltä. Todettakoon tästä asiasta vielä, että yhtiöveron osuus kansantuotteesta oli vv. 1957-59 n. 3.3 % (s. 62). Sen muutos on tietysti
vielä pienempi, kun nettoinvestoinnit yleensä liikkuvat 22-24 prosentin
tienoilla. kansantuotteesta.
6
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Yleisvaikutelma kirjasta gn myönteinen, ja siihen tutmtumista voi
suositella sopivana johdantona verojen ja tulonsiirtojen tutkimiseen.
Esitystapa on selkeätä, joskin kahteen kertaan selittämistä havaitaan.
Teksti on luultavasti helppoa luettavaa myöskin kansantalouteenperehtymättömille.
AIMO LOUKO

F. L. VAIVIO Yrityksen suunnitelmat ja käyttäytyminen. Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja 27, Helsinki 1962. 174 s.
VAlvIOn kirjoittama yrityksen teorian alalle kuuluva teos koskee
erittäin keskeistä ja vaikeasti hallittavaa kysymystä, nykyaikaisen ja
suunnitelmallisesti hoidetun suuryrityksen strategiaa. Tarkemmin sanottuna tekijä käsittelee budjetoinnin ja suunnittelun vaikutusta yrityksen
käyttäytymiseen sekä oligopolimallien soveltuvuutta tällaisen modernin yritys tyypin käsittelyyn.
Teoksen erääksi positiiviseksi tavoitteeksi tekijä ilmoittaa (s. 30-31)
sen seikan selvittämisen, missä määrin budjetoinnista ja suunnittelusta
saattaa nykyaikaisessa järkevästi hoidetussa yrityksessä aiheutua sellaista
jäykkyyttä, mikä estää voiton maksimointia. Tämä teoksen päämäärän
asetus on sinänsä hedelmällinen ja talousteorian kehityksen kannalta
empimättä tärkeä.
Tekijä puuttuu myös (mm. s. 148-149) EARLEyn ja SIMoNin maailmankatsomusten väliseen ristiriitaan päätyen sinänsä järkevältä tuntuvaan, joskaan ei kovin antoisaan kompromissiin. Vaikka Earley osoittaakin, että modernit suunnittelu- ja laskentamenetelmät antavat yrityksen johdolle entistä suuremmat mahdollisuudet toimia marginalistisesti voiton tavoittelijoina, on kuitenkin muistettava, että yrityksen
johto koostuu ihmisryhmästä sen kaikkine heikkouksineen. Tästä syystä
Simonin behavioristinen näkemys on kaikesta huolimatta relevantti.
Tähän voitaisiin vielä lisätä, että toimintatavat riippuvat myös siitä,
ovatko budjetit ja standardit suunniteltuja voiton maksimoinnin tai
jonkin muun tavoitteen, esim. markkinaosuuden säilyttämisen tai turvallisuuden saavuttamiseksi. Lisäksi reaktiot ovat myös riippuvaisia
yrityksen ja johtajien intressien korrelaation asteesta, jonka ei tarvitse
olla kovin korkea. Tämä kysymys puuttuu tekijän »viitekehikosta».
Perusmallissaan tekijä koettaa päästä käyttökelpoiseen voiton maksimoinnin käsitteeseen jakamalla yrityksen tavoitteet eli maksimointiajanjaksot lyhyisiin ja pitkiin. Ainakin minulle jää epäselväksi, millä tavoin
voiton maksimointi tulee selvemmäksi ja operationaalisemmaksi kriteeriksi tämän kahtiajaon avulla (s. 58).
Luvussa 13 (alkaen sivulta 96) tekijä antaa näytteen terävästä
metodiopillisesta analyysikyvystään kritikoidessaan sitä, mitä hän pitää
käyvänä »yrityksen teoriana». Sikäli kuin hän on tässä oikeassa (mitä
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hän mielestäni on), ei hänen omakaan· panoksensa kilpailu- ja innovaatiomallin dynamisoimisessa (s. 105-106) yleiseksi kilpailukenttämalliksi
näytä ratkaisevan ongelmaa. Se on kuitenkin kaikessa suppeudessaan
hyvin mielenkiintoinen ja herätteitä antava.
Suunnittelun puitteita koskevat osat (erityisesti luku 17), joiden
odottaisi muodostavan työn painopisteen, ovat ilmeisesti tuottaneet
tekijälle suurta päänvaivaa. Oireellisia ovat tässä suhteessa hänen
sanansa (s. 131), että budjetointi ei tuo kuvaan mitään vallankumouksellista, mitään sellaista uutta, mikä ei kirjallisuudessa olisi jo tullut
mainituksi muodossa tai toisessa. Tekijän tarkoituksena on ainoastaan
verrata suunnittelun teoriaa perinteelliseen, yrityksen käyttäytymistä
koskevaan teoriaan. »Tutkimustulokseksi voidaan ... katsoa traditionaalisen ja suunnitteluteorian välisen suhteen osoittaminen, jota ei juuri
lainkaan näy (kirjallisuudessa) käsitellyn.» (S. 146.) Ehkä tekijä olisi
voinut päästä pitemmälle, jollei hän tuoreinta oppihistoriaa käsitellessään olisi pysähtynyt Simoniin ja tämän »tyydyttävän voiton» malliin,
vaan olisi jatkanut BAuMoLin malliin, jonka premisseihin kuuluu liikevaihdon maksimointi määrätynsuuruisen voiton minimitason antamissa
rajoi tuspui tteissa.
Teoksen jäsentelystä ja metodiikasta kuultaa läpi outo pelko itsenäisiä kannanottoja kohtaan. Tästä johtunee myös mieltymys monisanaisiin ja hieman löysiin sanontoihin. Niinpä tekijä vasta kirjan puolivälin jälkeen pääsee käsiksi varsinaiseen ongelmaansa. Ensimmäinen
puolisko viivyttelee mielestäni tarpeettoman pitkään oppihistorian ja
itsestään selvien määritelmien parissa, jotka eivät paljoa edistä itse
asian käsittelyä. (Kirjassa esitetyt, tekniikaltaan sangen yksinkertaiset
kuviot vaikuttavat myös ehkä enemmän hienostelevilta kuin luovilta.)
Lukija jää odottamaan tekijän omaa mallia viimeistään kirjan loppuosassa, mutta sitä ei valitettavasti tule. Tekijä tyytyy esittämään kirjallisuusviitteitä ja epämääräisiä hahmotelmia, yrittämättä laatia mallia
tavoitteiden hierarkiaa ja sopusointua varten. Tähän olisi hänen lähestymistapansa kuitenkin voinut odottaa johtavan, ja epäilemättä tämäntapainen malli olisi ollut antoisa.
Kirjoittajan kysymyksenasettelu on hedelmällinen ja älykäs, ja hän
on tietoinen erittäin tärkeiden ongelmien olemassaolosta. Rohkeutta ei
kuitenkaan ole riittänyt itsenäisen ja uusia uria aukovan ratkaisun yrittämiseen. Tämä on sitäkin valitettavampaa, koska ,työtä muutoin voidaan pitää ensiluokkaisena ajatusten ja herätteidenantajana. Siitä olisi
voinut tulla tärkeäkin pioneerityö, ellei tekijää olisi kahlinnut hänen
oma varovaisuutensa.
Toisaalta voidaan Erik Lundbergin tavoin sanoa, että jo älykkäiden
ja ytimeenkäyvien kysymysten esittäminen on suuri ja merkittävä taito.
Tältä kannalta Vaivion työ on epäilemättätä:ckeä ja ansiokas. Uskoisin
sen voivan toimia hyvänä pohjana kaikille niille lähtökuoppiinsa kyy-
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ristyneille tutkijoille, joiden tarkoituksena on vanhan mikroteorian pohjalta rakentaa uutta ja käyttökelpoisempaa teoriaa yrityksen käyttäytymiselle. Meikäläisten yritysteoreetikkojen ei pitäisi jättää Vaivionkirjaa
lukematta.
GÖSTA MICKWITZ·

EINZIG A Dynamic Theory of Forward Exchange. Macmillan & Co. Ltd,
London 1961. 573 s. Sh 601-.

PAUL

Käsillä olevaa teosta edeltäneessä, jo vuonna 1937 ilmestyneessä
teoksessaan The Theory of Forward Exchange PAUL EINZIG yritti avata
taloustieteilijöille tien maailmaan, joka siitä huolimatta on kuitenkin
itsepintaisesti pysytellyt aivan viime vuosiin asti valitettavan valkoisena
alueena valuuttakurssien hinnanmuodostusta ja maksutaseen tasapainottumismekanismia käsittelevän monetaarin tutkimuksen kartalla.
Varsinaisena tienraivaajana ja pioneerina oli tosin toiminut jo itse
Keynes hahmottelemalla kirjassaan »Tract on Monetary Reform» sittemmin valuuttojen korkopariteettiteorian nimellä tunnetuksi tulleen
teorian, jonka mukaan valuuttojen termiinikurssit pyrkivät asettumaan
sellaiselle tasolle, että kahden maan termiini- ja avistakurssien väliset
erot vastaavat kyseisten maiden lyhyen ajan korkojen välistä erotusta.
Silti eistandardioppikirjoihin tai niihin verrattaviin kansainvälisen talouden toimintaa selvittäviin yleisteoksiin ole toistaiseksi yleensä päässyt
termiinivaluutoista livahtamaan muuta kuin jokin ylimalkainen huomautus, joka korkeintaan osoittaa sen, ettei edes mielekäs kysymyksenasettelu tällä alalla ole vielä kunnolla kirkastunut.
Hyödykkeitten hinnanmuodostuksen teoria on tosin myös suurimmaksi osaksi laiminlyönyt sen seikan huomioon ottamisen, että osa hyödykkeitten ostoista ja myynneistä toteutuu nykyhetkellä joskus menneisyydessä sovittuihin silloisiin termiinihintoihin, jotka eivät kenties enää
vastaakaan nykyhetkellä vallitsevaa avistahintatasoa, mutta hyödykkeitten kohdalla kysymys ei ole läheskään yhtä tärkeä kuin valuu toista
puheen ollen. Jo pelkkä silmäys maailman maksutasekehityksen empiriaan ja sen seikan toteaminen, että lyhyen ajan pääomaa tavantakaa
virtaa »vastavirtaan» korkeakorkoisista maista alempikorkoisiin sijoituskohteisiin motiivina efektiivisen vahingonvaarattoman netto tuoton maksimoiminen, riittää kuitenkin osoittamaan, kuinka perusluonteisesta
ilmiöstä valuuttamarkkinoiden reaktioita tutkittaessa on kysymys.
Tältä kannalta katsoen sekä Einzigin aikaisempi teos että sen uudistettu laitos ovat tervetulleita. Einzig onkin ottanut suorastaan elämäntehtäväkseen tämän ilmiön selvittämisen, joka monia tutkijoita on saattanut pelottaa ehkä senkin vuoksi, että termiinitransaktiot, jotka voitaisiin suomentaa vaikkapa määräaikaisliiketoimiksi, usein ovat hämmentävällä tavalla näennäisen monimutkaisia. Kieltämättä Einzigillä onkin
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tähän tehtävään eräässä mielessä parhaat edellytykset: hänen institutionaalinen tuntemuksensa on varmasti lyömätön. Ja ilman hyvää sormituntumaa on näitä ongelmia vaikea lähestyä. Alan laajempi teorianmuodostus on kuitenkin ilmeisesti kärsinyt tai ainakin hidastunut sen
vuoksi, että tähän tehtävään on niin sanoakseni ainoana päätoimisena
tutkijana ryhtynyt henkilö, joka kehittelee ja ryhmittelee materiaaliaan
näin voittopuolisesti institutionalistin ja historioitsijan tavoin.
Kirjan toinen tuleminen kärsiikin näin ollen täsmälleen samoista
puutteista kuin edeltäjänsäkin. Lukijalle selviää tosin varsin hyvin se,
että saamme kiittää termiinivaluuttakäytännön alullepanemisesta Avignonin piispainhuonetta, jonka rahastonhoitajat 1300-luvulla kirkonkymmenyksiä kootessaan sopivat viisaudessaan ja kaukonäköisyydessään
florentiinilaisten Bardin ja Peruzzin pankkiirien kanssa käytettävistä
kursseista. peräti kaksitoista kuukautta etukäteen. Niin ilUran opimme sen,
että ensimmäinen valuuttapoliittinen interventio termiinimarkkinoille,
josta jälkimaailmalle on säilynyt todistusaineistoa, tapahtui vuonna
1894, jolloin ruhtinas Witte pisti lusikkansa Berliinin pörssiin pelätessään
ruplasetelien kurssien edelleen laskevan Krimin sodan vaikutuksesta.
Havittelusta on niinikään esimerkkejä jopa keskiajalta ja Ranskan vallankumouksen vaiheilta. Kuutta sataa lähentelevästä sivumäärästä
huolimatta en kuitenkaan ihmettelisi, vaikka moni lukija tuntisikin jääneensä vastausta vaille kysyessään, mikä sitten on näiden salaperäisten
määräaikaisliiketoimien osuus maksutaseen vajausten ja ylijäämien syntyyn sekä häviämiseen nykyisissä oloissa. Vaikka Einziginkirjojen yksi
varsin tärkeä tarkoitus onkin nähdäkseni ollut juuri tämän seikan selvitteleminen, on tulokset onnistuttu peittämään niin ainutlaatuisen valtavaan detaljien mereen, ettei punaisen langan hukkumista voi lukea
yksinomaan lukijan syyksi.
Antamalla kirjansa toiselle laitokselle nimen »A Dynamic Theory of
Forward Exchange» Einzig itse asiassa samalla paljastaa analyyttisen
välineistönsä sekavuuden. Mistään staattisen teorian dynamisoinnista ei
näet suinkaan ole kysymys, sillä Einzigin tarkastelutapa oli jo neljännesvuosisata sitten itse asiassa eräänlaista verbaalisesti esitettyä prosessi- ja
periodianalyysia ja on sitä yhä edelleenkin. Ja vaikka Einzig varoittaakin
meitä samaistamasta »dynaamista» myönteiseen tai positiiviseen, hän
tuntuu kuitenkin itse liukuneen liian pitkälle otsikkonsa uuden attribuutin merkityksen päinvastaiseen, periaatteessa tietysti aivan yhtä virheelliseen, tulkintaan päin. Sillä lukiessa Einzigin laatimaa laajaa häiritsevien ja destruktiivisten »dynaamisten» efektien luetteloa (s. 281282) tulee kyllä väkisinkin mieleen ajatus, ettei semantiikkakaan taida
olla Einzigin vahvimpia puolia. Kuten edellä jo mainittiin, esitys on
koko ajan visusti kaikkea matematiikkaan vivahtavaakin karttavaa,
Se ei sinänsä ole tässä yhteydessä suoranainen puute, mutta kun tämän
menettelyn pääasiallisimmaksi perusteluksi mainitaan se, etteivät ns.
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käytännön miehet kuitenkaan matemaattisesta esityksestä mitään tajuaisi, ei perustelua voi pitää ainakaan vakuuttavana.
On kuitenkin ilmeistä, että se hartaus, millä Einzig omistautuu tutkimuskohteelleen, on ollut omiaan innostamaan muita tutkijoita kohdistamaan huomiotaan näihin samoihin ongelmiin. Määräaikaisvaluuttakurssien teoria - tai itse asiassa valuuttateoria yleensä - onkin edistynyt tältä osin viime aikoina lähinnä JOHN SPRAosin, A. E. jASAyn,
S. C. TSIANGin ja BENT HANsENin ansiosta. Näistä kontribuutioista Hansenin osuus lienee painavin, sillä hän on esittäessään Keynesinja Einzigin
pohjalta lähtevän Tsiangin teorian selkeässä geometrisessa muodossa
kehittänyt samalla myöskin avista- ja termiinimarkkinoiden yhteiset
tasa painoehdot.
Ilmeisesti valuuttateorian kehittyminen tähän suuntaan on osaksi
ollut myös kylmän pakon sanelemaa, sillä tapahtuneen kansainvälisten
pääomansiirtojen liberalisoinnin jälkeen on termiinivaluuttojen merkitys maailman maksutasekehitykselle tullut ensiarvoisen tärkeäksi. Varsin monet viime vuosien aikana koetuista yleismaailmallisista »valuuttakriiseistä» ovatkin itse asiassa selitettävissä vain sellaisen teorian avulla,
joka eksplisiittisesti ottaa myös määräaikaisvaluttakehityksen huomioon.
Toisaalta taas esimerkiksi Yhdysvaltojen Federal Reserve-järjestelmän
viime aikoina erittäin vilkkaaksi ja määrätietoiseksi muodostunut termiinivaluuttapolitiikka osoittaa selvästi, kuinka käyttökelpoisesta keskuspankkipolitiikan keinosta on kysymys.
Niille tutkijoille, jotka jatkavat tästä eteenpäin, tarjoaa Einzigin
uusi teos kieltämättä arvokkaan hakuteoksen. Ehkäpä sitä voisi verrata
helmitauluun, joka on korvaamaton apuneuvo ennen laskukoneen keksimistä, mutta joka vielä laskukoneen keksimisen jälkeenkin saattaa tiettyihin kysymyksiin antaa nopeimmat ja ainakin ehdottoman luotettavat
vastaukset - joskin vain sellaiselle, joka osaa sitä taiten käyttää.
KALEVI KAILASVUORI

Economic Development Jor Latin America. Proceedings of a Conference Held
by the International Economic Association. Edited by HOWARD S.
ELLIS, assisted by HENRY C. WALLICH. MacMillan& Co. Ltd,
New York 1961. 479 siv. sh. 45/-.
International Economic Association on pyrkinyt kaksi kertaa vuodessa järjestämään kokouksia, joissa pidetyt esitelmät ja keskustelut ovat
keskittyneet yhteen suureen teemaan. Esiteltävänä olevan kirjan keskusaiheena on latinalaisen Amerikan taloudellinen kasvu. Koska kokous
pidettiin Rio de janeirossa on selvää, että sekä esitelmöitsijöiden että
osanottajien joukossa ovat isäntämaanosan edustajat muodostaneet
enemmistön.
Sinänsä kuuluu latinalainen Amerikka miltei kokonaisuudessaan
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kehitysmaiden ryhmään. Tästä syystä kokouksessa pidetyt esitelmät ovat
liittyneet pääasiallisesti kehitysmaiden kasvun teorian selvittämiseen
sekä kehitysmaiden kasvupolitiikkaan. Kokouksessa pidetyistä 15 esitelmästä vain kaksi on ollut ahtaasti deskriptiivistä ja siten siis laadultaan
vain pääasiallisesti latinalaisen Amerikan olosuhteiden tutkijoita kiinnostavia. Kuten tavallisesti kongressi en esitelmät, ovat esiteltävään kirjaankin otetut enemmän ideoita antavia ja keskustelua herättäviä kuin
varsinaisesti analyysia loppuunvieviä. Esitelmöitsijöiden joukossa on
ollut paitsi maailmankuuluja nimiä, myös paikallisia tutkijoita, joiden
maine ei espanjan tai portugalin ,kielen muodostaman rajan yli ole
juuri kantautunut Suomeen.
Henkilökohtaisten harrastusteni takia luin innokkaimmin seuraavat
neljä artikkelia: P. N. ROSENSTEIN-RoDAN The Theory of Big Push,
JosE ANTONIO MAYOBRE Global Programming as an Instrument af Econotnic
Development Policy, ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS Inflation and Balanced
Growth ja RAGNAR NURKSE International Trade Theory and Development
Policy. Rosenstein-Rodanin artikkelin tarkoituksena on osoittaa,miten
nopea kehitys on mahdollista saada aikaan suuren investointisuunnitelman toteuttamisella, jolloin investoinnin mahdolliseksi tekemällä tuotannolla on oltava kysyntää. Pienissä paloissa »annetut» investointien
lisäykset eivät riitä murtamaan stagnaatiota. Campos on esitelmässaän
tarkastellut latinalaisen Amerikan maiden erittäin suuren inflaatioalttiuden syitä ja katsoo voivansa väittää, että tietyin edellytyksin on
jonkin aikaa kestänyt hallittu inflaatio voinut edistää kasvua. Mayobren
teemana on puolestaan yleisohjelman välttämättömyys ja mahdollisuus
kehitysmaan taloudellisen kasvun jouduttajana ja tasapainottomuuksien
synnyn estäjänä. Nurkse puolestaan pohtii kehitysmaille ominaisten
maksutasekriisien syitä ja suhtautuu varsin pessimistisesti mahdollisuuksiin välttää niitä.
Varsin mielenkiintoisia, mutta suhteellisen kapeaan alaan keskittyneitä artikkeleita ovat kirjassa edelleen MAURICE BYE The R8le af Capital in
Economic Development, GOTTFRIED HABERLER Terms af Trade and
Economic Development ja JORGE AHuMADA Investrnent Priorities.
Jokaiseen artikkeliin liittyy edelleen lyhyt selostus käydystä keskustelusta ja korreferentin puheenvuoro.
Itse kokous pidettiin jo v. 1957, ja kirjan painokuntoon saattaminen
on kestänyt näin ollen 4 vuotta. Vaikka kirja sinänsä on luettava, puuttuu
siitä tietenkin se tuoreus, joka luultavasti on eri esitelmien ympärillä
tunnettu niitä pidettäessä. Useimmat eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset tekijät ovat nimittäin myöhemmin käsitelleet teemojaan pelkistetymmin ja täsmällisemmin jossakin muussa yhteydessä. Allekirjoittanut on lukenut näin ollen osan jälkiruuasta ennen alkupaloja. Tämä
lukemismenetelmä on tietenkin heikentänyt alkupaloista saatua subjektiivista hyötyä. Se taas ilmenee-m:t.h. kirjan melko innöttomassaarvi6innissa.
JUSSI LINNAMO

SUMMARY
The economic and political hackground of the 1964 hudget proposal

By

OSMO

P.

KARTTUNEN,

Minister of Finance

Fiscal policy can simultaneously be a stimulus to and a brake on
economic growth. It certainly exercises a great influence, since about one
quarter of our Gross National Product flows through the budget. Two
conditions need fulfilment if fiscal policy is to be an effective weapon of
economic growth and of cyclical stabilization. First of all, there must
exist some flexibility in income distribution, to leave scope fQr a stabilization policy. There is an asymmetry in our legislation which makes it
more difficult to decrease expenditure and revenue than to increase
them.
Another point is the size of financial assets. Every private person,
and company, must keep some assets in liquid form or in stocks, for
precautionary reasons, to ensure liquidity, or for similar motives, even
though immediate profit is renounced or charges are incurred. The
same considerations apply very often to fiscal policy. It is necessary
that the revenue produced by a boom is not currently used for the purchase of goods and services, for investment expenditure, or for lowering
tax rates; the accumulation of reserves will further the Government's
chances of being able to conduct a rational economic policy. In the
absence of such reserves, the decrease in total demand brought about
bya recession cannot be compensated by a growth in public expenditure.
A fall in export demand - usually the first sign of a recession can temporarily be compensated by a rise in domestic investment.
This can be effected in the public sector direct, or private investment
can be stimulated, say by tax cuts or by easing depreciation allowances.
Both methods impose an extra burden on the treasury, and require
some financial reserves. A successful stabilization policy entails abstention from the greatestpossible growth in boom periods so that the troughs
can be mitigated.
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The cash deficit of the State amounted to 42 million marks in 1961.
By great efforts, and with the aid of a stabilization programme, this
was cut to 8 million marks in 1962. In view of the threat of a deficit
of up to 300 million marks for 1963, exceptional measures were again
resorted to for restoration of the balance. Negotiations with the parlia~
mentary groups gave inconclusive results, and the Government was
compelled to resort to sources of revenue for which parliamentary
consent is not needed; the tariffs of state undertakings were raised, as
were the excise duty on tobacco and liquor prices. In J uly, a tax payment bond loan of 60 million marks was issued and sold. Nevertheless,
the posi tion of the Treasury will be strained towards the end of the year.
A rational planning of economic policy is a necessary prere\quisite
for a balanced growth in a small and dynamic economy such as that of
Finland. The Economic Council has engaged in some studies of the
prospects of economic growth. So far, it has become evident that the
present structure of productive resources is unable to maintain a growth
rate corresponding to the average which prevailed in 1948-61. One
bottleneck will appear in the supply ofraw material to the paper industry.
As no increase in the exports of sawn goods and agricultural products is
expected, a solution must be sought in export expansion on the part of
the metal and chemical industries.
Another less positive factor is to be found in private investment,
where a future gap could be envisaged. Against this, numerous fields
of activity are in urgent need of investments. 1 may mention the maintenance and upkeep of forest resources, roads, schools and hospitals, metal
and chemical industries, housing, and so on. Cooperation between the
private and public sectors is necessary to effect a rational allocation of
investments.
Forecasts of public finance have shown that by the year 1967 the
country might be faced by a deficit of 400-500 million marks, to be
covered by new borrowing. This estimate is based on unchanged revenue
rates. Current sociallegislation and the trend of wage expenditure might
thus lead - if nothing is done - to a position where the scope for fisca1
policy will be even less than now.
At present, the Government is giving every possible stimulus to private investment, notably house building. The Bank of Finland has made
special arrangements to ease credit for the metal and shipbuilding
industries. The World Bank and other foreign credit institutions have
granted credits to meet the needs of small and medium-size industry.
Accordingly, the decrease in private investment can be expected to end,
even if no boom is visible. In the 1964 budget proposal, special attention
was paid to adequate funds being available for the maintenance of
employment. Reservations have also been made for the granting of
loans-in-aid. But the most important thing, our cost level and the com-
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petitiveness of exports; cannot be ensured by the fiscal poliey. In this
respect, the responsibiIity of interest groups is exceptionally great.
Consumption and transfer expenditure hal'dIy exceeds the level of
the previous year. It was pl'oposed that some legisIative changes be
introduced in conjunction with the budget, resulting in a saving of 80
million marks. However, wage expenditure is growing, despite the
gl'eat care bestowed to prevent expansion in the administrative machinery. In transfer expenditure, the onIy substantial increase is accounted
for by schooling and education. It would be a fo01's policy to effect
savings in these appropriations.
The ba1ancing item of the budget, new loans, has been entered at
360 million marks. Redemptions amount to 240 million marks.
The budget proposa1 will prove rea1istic on1y if foul' conditions are
met. First, the cash deficit from 1963 must not be too Iarge, say not
exceeding ISO million marks, to ensure a good start to 1964 accounts.
Secondly, thel'emust be a revival of economic activity in progress throughout 1964, and this must continue in 1965. A third prerequisite is that
Paniament does not undu1y increase the tota1 of expenditure. The fina1
condition in this regard is that Parliament does not change the revenue
rates from the 1evels proposed by the Government; among other things,
this means the implementation of purchase tax reform in 1964.
One aim of budgetary po1icy for 1964 is that of achieving a ba1ance
in publie finance at a level of economic growth which can be deemed
feasib1e. A further aim has been that of sharpening the too1s of eeonomic
po1icy so that they can p1ay their full part at the start of the boom,
which is, 1 hope, awaiting us just round the corner. A minimum objective
will be attained if 1964 1eaves a better inheritance to publie finance
than that 1eft by 1962 for the current year.

On personai income distrihutioll in Finland

by

RAOUL BRUMMERT,

D. Pol. Se.

The prob1em of income distribution by size has aroused surprising1y
little interest among economists since the 'nineties, when Pareto published
his famous »laws» regarding the distribution of incomes in different
countries. In part, this can probably be ascribed to the various measures
of income distribution being accorded rather uncritical use by those
making investigations.
However, since the second world war, a considerable increase in
interest in this subject has been evident; one need only mention the
studies made in the United States by the National Bureau of Economic
Research, and the valuable monographs on the matter published by
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English students. The question has also arousedcuriosity in other
European countries, but apart from a few notes made by Finnish authors
the income distribution by size in Finland has not yet been examined
to any major extent.
The purpose ofthis paper is that ofattempting to analyse the personai
size-distribution of income in Finland, with particular reference to the
inequality of incomes. The investigation is based upon material compiled
for the official Statistics of Income and Property in Finland, and further
prepared for study by the author.ln principle, the statistics contain all
those in receipt of incomes, and their incomes,. including low income
categories not assessed for income tax. The statistics provide a fairly extensive coverage of total perso naI income, viz. about 78 per cent. It
should be noted that married couples have been treated as two separate units. The investigation has been limited to the period 1952-59.
Analysis of the changes in the distribution of personai incomes reveals
that the inequality of incomes increased somewhat during the years
1952-59. Thus the share of the top 1 per cent rose from 6.8 per cent
in 1952 to 7.8 per cent in 1959. The proportion of the top 5 per cent
rose from 18.1 per cent to 20.1 per cent, whereas that of the percentage
proportions falling below the median diminished. In 1952, the Maximum
Equalization Coefficient was 28.1; the corresponding figure for 1959
was 31.7. Lorenz curves for 1952 and 1959 have been indicated in
Graph 3 (page 253).
As regards the changes within the individual industries, the study
shows that the ratio between the top 1 per cent and the median rose
by 38 per cent in the »Services» group, and by 28 per cent in that
for »Commerce». The average increase was only 16 per cent. This
seems to be in conformity with the fact that the branches of industry
mentioned benefited most from the increase in wages and salaries during
the course of the 'fifties. Furthermore, the indices of salaries and wages
indicate that the income of salary earners increased to a somewhat
greater extent than did that ofwage earners during the period concerned.
Another faetor which could have influenced the degree of inequality
is the rather heterogeneous lowest quartile of income earners included
in the statistics. Some of the difficulties encountered in the interpretation
of income size distribution arise from the presence of relatively large
groups of part-time and part-period workers ~ including schoolchildren
ta king temporary employment for some weeks or days during the summer
holidays. The frequency distribution ofthis lm,ver end, by main industries,
for 1952 and 1959, is shownin Graph 4 (Page 263).
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